
 

[Ensino Médio] Comemoração Terceirão 2018 
 

Caros pais e alunos,  

 

Encerramos o ano letivo de 2018 com muito a comemorar. A parceria e 

confiança que famílias depositaram na equipe e no projeto do Colégio 

permitiram que nossa comunidade se fortalecesse e que avançássemos em 

nosso projeto educacional, que vai além das apostilas, inserindo os alunos em 

uma realidade mais abrangente. Muitos de nossos alunos ingressaram nas 

faculdades que escolheram, e estamos muito felizes com isso!  

O ensino médio comemora seus resultados, lembrando que uma educação de 

qualidade pressupõe um olhar amplo, que espera, sim, resultados em notas e 

aprovações, mas também promove autonomia, criatividade, empatia e abertura 

à diversidade.  

 

Parte desses resultados se deve a uma equipe de professores 

academicamente forte e que tem, de verdade, paixão pelo conhecimento.  

 

Por outro lado, acompanhamos dois grupos de alunos empenhados e críticos 

que sempre nos desafiaram a identificar suas reais necessidades e a adaptar o 

trabalho, para garantir a aprendizagem de todos.  

 

Mas nada se faz sem a amizade e o apoio humano, construindo uma sinergia – 

entre alunos, professores e coordenação – que ultrapassou o aspecto 

puramente acadêmico. Uma parceria que envolveu muito diálogo para ajudar 

os alunos a tomar decisões como a escolha da faculdade, a encontrar rotinas 

de estudos mais eficientes para cada um, a superar dificuldades individuais. E 

que envolveu também sensibilidade, por parte dos professores e 

coordenadores, para saber até onde exigir dos alunos, quando fazer a turma 

avançar e quando foi preciso aliviar as tensões, com aulas mais descontraídas, 

encontros informais ou um simples bate-papo.  

 



 

Nós vibramos juntos a cada conquista!  

 

Os alunos do Terceirão 2018 estarão começando uma nova etapa da vida, 

muitos estão ingressando na faculdade que escolheram, outros continuarão 

perseguindo seus sonhos, mas com uma certeza: a de que a etapa da escola 

não volta mais. Por isso gostaríamos de convidar nossos ex-alunos de 2018 

para mais um encontro, dessa vez com nossos alunos atuais do Ensino Médio 

(1º, 2º e 3ºs anos).  

 

Nesse evento vamos aproveitar nosso encontro para devolver, aos ex-alunos, 

as cartas que escreveram para si mesmos no começo do ano passado e 

encontrar os colegas e professores mais uma vez no ambiente da escola, 

enfim, comemorar!  

 

O encontro será no dia 15 de fevereiro, sexta-feira, às 10h da manhã no Átrio.  

 

Esperamos todos os ex-alunos do Terceirão 2018.  

 

Abraços,  

 

Lucas Seco  

Coordenador do Ensino Médio  

 

Sofia de Alencastro  

Orientadora Educacional do Ensino Médio 


