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Colégio
Faculdade

- Educação Infantil

- Fundamental I e II

- Ensino Médio

- Formação de Docentes

- Técnico em Administração

- Técnico em Química

- Técnico em Análises Clínicas

- Técnico em Farmácia

- Técnico em Informática

- Terceirão

- Psicologia
- Fonoaudiologia

- Filosofia
- Bacharelado em Ed. Física
- Licenciatura em Ed. Física

- Secretariado Executivo
- Pedagogia

- Logística
- Letras: Português/Libras

- Administração

Ontem - Hoje - Sempre

Escola e família
juntos escrevemos um futuro 
melhor

6 - Recesso Escolar: Do dia 8/07 a 26/07 o Colégio Sant’Ana estará em 
recesso. Os alunos terão recesso escolar com trabalho da Gicesa. Neste 
trabalho os pais, avós, tios poderão ajudar. Na volta, na semana do dia 27/07 
a 30/07 faremos o jogo do milhão. 

5 - Dia 03/06: Dia Santo de Guarda ‘’Corpus Christi’’ (5ª feira), o Colégio e a 
Faculdade estarão fechados. No dia 04/06 teremos recesso escolar.
Observação: As secretarias, tesouraria e recepção estarão funcionando em 
horários normais.

 7 - Mensalidade: Pedimos aos Srs Pais que mantenham a mensalidade em 
dia para evitar juros e correções. Agradecemos quem se mantém fiel à data.

Direção

Nesse período as secretarias, tesouraria e recepção estarão atendendo.



 Assunto: Pais Maus Carlos Hecktheuer, médico psiquiatra). Leiam até o final.

 Estimados pais
 Estamos com saudades do corre-corre dos alunos. Como faz um bem imenso para nossa 
saúde, a alegria, o movimento dos alunos. Creio que esta pandemia nos fez refletir sobre a 
fragilidade do nosso ser, nosso agir e que Deus é a nossa força, nossa vida. Voltemo-nos para o 
essencial: Deus, paz, amor e caridade.

Colégio Sant´Ana 03/06/2021
Viva o Espírito Santo em nossos corações!

1- Um dia, quando os meus filhos forem crescidos 
o suficiente para entender a lógica que motiva pais 

e mães, eu hei de dizer-lhes: - Eu amei vocês o 
suficiente para perguntar aonde vão, com quem 

vão e a que horas regressarão.

- Eu amei vocês o suficiente para deixá-los ver 
além do amor que eu sentia por vocês, o 

desapontamento e também as lágrimas nos meus 
olhos.

3 - Eu amei vocês o suficiente para ter ficado em 
pé, junto de vocês, duas horas, enquanto 

limpavam o seu quarto, tarefa que eu teria feito em 
15 minutos.

5 - Foram difíceis as batalhas. Estou contente, 
venci... Porque, no final, vocês venceram também! 

E qualquer dia, quando os meus netos forem 
crescidos o suficiente para entender a lógica que 

motiva os pais e mães, quando eles lhes 
perguntarem se os seus pais eram maus, meus 

filhos, vão lhes dizer:

7 - Insistiam que lhes disséssemos com quem 
saíamos, mesmo que demorássemos apenas uma 

hora ou menos. Nossos pais insistiam sempre 
conosco para que lhes disséssemos sempre a 

verdade e apenas a verdade.
E, quando éramos adolescentes, eles conseguiam 
até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era 

mesmo chata!
8 - Nossos pais não deixavam os nossos amigos 

tocarem a buzina para que saíssemos; tinham que 
subir, bater à porta, para que os nossos pais os 

conhecessem.
Enquanto todos podiam voltar tarde da noite com 
12 anos, tivemos que esperar pelo menos 16 para 

chegarmos um pouco mais tarde. E aqueles 
chatos levantavam para saber se a festa foi boa 

(só para verem como estávamos ao voltar)

Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em 
roubo, em atos de vandalismo, em violação de 
propriedade, nem fomos presos por nenhum 

crime.

9 - Por causa dos nossos pais, nós perdemos 
imensas experiências na adolescência.

Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos a fazer o melhor para sermos ‘’PAIS 
MAUS’’, como eles foram. 

10 - FOI TUDO POR CAUSA DOS NOSSOS PAIS!

PENSO QUE ESTE É UM DOS MALES DO MUNDO DE HOJE:
NÃO HÁ PAIS MAUS SUFICIENTES.

6 - ‘’Sim, os nossos pais eram maus. Eram os 
piores do mundo... As outras crianças comiam 
doces no café e nós só tinhamos que comer 

cereais, ovos, torradas. As outras crianças bebiam 
refrigerantes e comiam batatas fritas e sorvetes no 

almoço e nós tínhamos que comer arroz, feijão, 
carne, legumes e frutas. Nossos pais tinham que 
saber quem eram os nossos amigos e o que nós 

fazíamos com eles.

4 - Eu amei vocês o suficiente para deixá-los 
assumir a responsabilidade das suas ações, 

mesmo quando as penalidades eram  tão duras 
que me partiam o coração.

- Mais do que tudo, eu amei vocês o suficiente 
para lhes dizer NÃO, quando eu sabia que vocês 

poderiam me odiar por isso (e em alguns 
momentos até odiaram)

- Eu amei vocês o suficiente para fazê-los pagar 
os rebuçados que tiraram do supermercado ou 
revistas do jornaleiro, e fazê-los dizer ao dono: 
‘’Nós tiramos isto ontem e queríamos pagar’’

2- Eu amei vocês o suficiente para não ter ficado 
em silêncio e fazer com que vocês soubessem que 

aquele novo amigo não era boa companhia.

 - 1 cachorro quente

 - 1 copo de Pinhão

No kit infantil

 - 1 Cachorro quente

No kit adulto:

 - 1 mini refrigerante

 - 1 Doce Junino

 - 1 Quentão

 - Gesto Solidário: quem desejar poderá contribuir com 1kg de alimento 
não perecível, a ser destinado às famílias carentes.

1 - Avaliações:  Acredito que vocês pais estão acompanhando seus filhos nas 
tarefas diárias. O boletim do 1º bimestre já foi enviado no site para vocês. Por 
favor verifiquem. A educação, o estudo é a maior herança dos Pais para os filhos.

2 - Calendário: Temos muitos calendários sobrando, penso que os alunos não o 
levaram para casa. Por favor se isto aconteceu, peçam, pois é necessário que os 
pais o tenham em casa.

4 - Drive Thru Junino: Na reunião com a Direção e coordenações decidimos que 
vamos fazer a festa no sistema de Drive Thru. Os pais devem adquirir o ticket no 
valor de R$ 20,00 para adulto e R$ 15,00 para criança. Será no dia 19/06 das 10h 
às 17h30min.

Comunicações:

3 - 2º Bimestre: As primeiras avaliações do 2º Bimestre já foram do dia 24 a 
31/05. Peço aos senhores pais a gentileza que fiquem atentos, ‘’o estudo é 
primordial’’ para vencermos na vida.

 - 1 porção de pipoca

Como proceder:
 - Os ingressos deverão ser adquiridos até o dia 15/06/2021, com a 
professora da turma (Ed. Infantil e Séries Iniciais) ou na secretaria do Colégio e 
retirados durante o Drive Thru.
 - Não serão vendidos os ingressos no dia do Drive Thru.
 - Os carros poderão ser enfeitados, assim como a família poderá estar 
caracterizada para o evento.
 - Seguir os protocolos de segurança: Não descer do carro e usar 
máscaras.

 - um brinde
 -  1 doce junino 
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