
 4. Pandemia: A pandemia nos isolou, mas nunca me senti tão perto de 
vocês nas  minhas orações pedindo a clemência de Deus pela saúde 
das nossas famílias.

 5. Dia dos Pais: Proteção e bênçãos de Deus aos pais do Colégio 
Sant’Ana. Vocês são heróis, venceram e vencem com seus familiares a 
mais terrível pandemia do século. Foi e está sendo avassaladorá. ‘’Todo 
o cuidado é pouco’’.

 6. Faculdade: Peço aos pais que nos ajudem a divulgar os cursos da 
Faculdade e o Vestibular.

 - Psicologia

 - Bacharelado em Educação Física

 Os novos candidatos devem inscrever-se e, ao fazer a inscrição, farão o 
vestibular online.

 Cursos:

 - Pedagogia

 7. Novidade: O Colégio e Faculdade adquiriu uma academia completa. 
Ela será útil aos cursos de Educação Física e será colocada à 
disposição para a comunidade com mensalidade acessível aos pais e 
aos alunos do Colégio. Em breve divulgaremos os valores.

 8. Piscina e Sede Campestre. O Colégio conta com um espaço para 
eventos Informe-se pelo telefone 99828-8422. Temos piscina 
aquecida com tratamento da água por ozônio. Informe-se sobre aulas 
pelo telefone 3226-8058.
Temos um complexo esportivo para locação. Informações 
3224-0301.

 - Logística

 - Letras/Libras
 - Licenciatura em Educação Física

 - Fonoaudiologia

 - Administração

 

 
 

Ontem - Hoje - Sempre

(42) 3224-0301
www.santanapg.com.br

/colegioefaculdadesantana

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

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

- Secretariado Executivo
- Pedagogia

- Logística
- Letras: Português/Libras

- Administração

O amor, a fé em Deus
e a oração são essenciais
para uma família feliz



 Sábios e ignorantes, ricos e pobres, crianças, jovens, adultos e idosos 
buscaram responder às três perguntas. Para desconsolo do rei, nenhuma 
resposta o satisfez.
 Restava ouvir um único homem em todo o território real. Ele guardava 
silêncio, distância, porque não lhe interessavam honrarias e fortunas. Era um 
ancião com fama de sábio.

 - Qual é a pessoa mais importante do mundo?

 Emissários do rei foram enviados a ele para colher sua opinião. E, do alto 
de sua sabedoria, o velho falou:

 - A tarefa mais importante do mundo não é aquela que você deseja 
executar, mas aquela que você deve fazer.

 - O lugar mais importante do mundo é aquele onde você está.

 O rei bateu palmas, agradecido. Encontrara, afinal, sentido para a vida, a 
razão de ser para seus dias.

 - Qual é a tarefa mais importante do mundo?
 - Qual é o lugar mais importante do mundo?

 - A pessoa mais importante do mundo é aquela que precisa de você.

Estimados Pais,

 Como me sinto feliz poder enviar aos senhores mais uma reflexão. Vocês 
pais são a razão do nosso ser escola, ser colégio.

 ‘’Viver em paz não é viver sem problemas, sem tribulações, sem 
tormentos. Viver em paz é viver com clareza de estar fazendo o que precisa 

ser feito’’.  A.D.

 Quero compartilhar com vocês a reflexão: ‘’O mais importante’’. Tenho a 
certeza de que vocês dirão de si para si: O importante é poder florir no espaço em 
que ocupamos aqui e agora.

 Trago-lhes a seguinte reflexão:

O mais importante

 A história aconteceu num país longínquo, muitos séculos atrás. 
Pressentindo seu fim, o rei chamou seus súditos pedindo que respondessem à 
três perguntas fundamentais. Seria premiado com fortunas e honrarias quem 
melhor respondesse às perguntas:

 Todos temos uma tarefa a cumprir aqui na terra. Missão intransferível, que 
o próprio Cristo nos confere como colaboradores seus na obra da redenção. Se 
nós falharmos, se nós nos omitirmos, ninguém executará essa tarefa em nosso 
lugar. E ficará um vazio no mundo, na história, nos planos de Deus eternamente.
 Tudo passa, tudo envelhece e morre. Ou como diz o apóstolo Paulo: 
‘’...tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba...’’ Só não 
passa o amor de Deus revelado em Jesus Cristo; amor que você reparte, a justiça 
que você vive e transmite, o Evangelho que você irradia.
 É por isso que a outra pessoa é tão importante em nossa existência. A outra 
pessoa é o presente que Deus nos dá para nos doarmos, para exercermos a 
partilha, para celebrarmos a vida dada por Deus durante vinte e quatro horas, dia 
após dia, na fé, na esperança e no amor...

 E para você?

2. Presença dos alunos: Peço encarecidamente aos pais para que verifiquem a 
presença dos filhos nas aulas online. Temos alunos com excesso de faltas, na 
eminência de reprovarem. O colégio exige a presença do aluno nas aulas, seja 
online ou presencial.

 É isso aí... O mais importante não é o lugar onde você vive, cresce e atua. 
O mais importante é que você frutifique e seja útil onde você está, onde você mora, 
onde Deus colocou você.

 - Qual é o lugar mais importante do mundo?

 Para a flor o essencial não é o jardim, o vaso da sala, o canteiro, a mesa do 
altar ou o local onde ela cresce. O importante é que ela floresça perfumando 
caminhos e alegrando vidas.

Avisos:

 - Qual é a tarefa mais importante do mundo?

 

1. 2º Semestre: Iniciamos o segundo semestre com 50% de alunos presenciais, 
conforme termo de autorização assinado pelos pais. Caso mais famílias queiram 
mandar os filhos ao colégio devem solicitar por escrito.

 - Qual é a pessoa mais importante do mundo?

3. Boletim: As notas dos alunos referentes ao segundo bimestre estão à 
disposição dos pais no site do colégio: www.santanapg.com.br.
Peço que os pais verifiquem e, se precisarem, conversem com as orientadoras.

Colégio Sant´Ana 02/08/2021
Viva o Espírito Santo em nossos corações!
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