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      Santos, 08 de março de 2017.

Srs. Pais,

Seu(sua) filho(a) está cursando a terceira série do Ensino Médio, o que significa vivenciar um

ano muito peculiar, repleto de temas e preocupações específicas.

A formatura é, sem dúvida, uma dessas preocupações.

Julgamos, pois, necessário emitir esta circular a fim de esclarecer dois importantes aspectos e

subsidiar algumas decisões que as famílias tenham que enfrentar.

O primeiro aspecto refere-se à Cerimônia de Entrega de Certificados , prevista para ocorrer

no Mendes Convention, no dia 18 de dezembro. Gostaríamos de deixar bem claro que TODOS OS ALUNOS

TÊM DIREITO A PARTICIPAR dela, sem nenhum ônus financeiro , pois é a própria escola que se

responsabiliza pela cerimônia. Já a Festa de Formatura é de iniciativa e responsabilidade da Comissão de

Formatura (composta por representantes eleitos pelas turmas) e a adesão dos alunos é voluntária ,

acarretando um custo predeterminado pela Agência de Eventos contratada pela própria Comissão. Este ano a

agência escolhida foi MR Formaturas, situada à Rua Othon Feliciano, 02 sala 45 – Gonzaga/Santos/SP

telefones: 13 3321-9674 e 13 99705-3302 – (a mesma de 2016) www.mrformaturas.com.br. Em breve, será

enviada circular específica sobre o assunto.

O segundo aspecto refere-se a Viagens de Formatura . Gostaríamos de alertá-los de que a

escola não promove e não se responsabiliza por nenhuma viagem de formatura . Consideramos que o

período de ausência da escola pode reverter em perda pedagógica , já que as atividades letivas seguem

conforme o previsto, desde o início do ano, no Calendário Escolar e não serão repostas. Portanto, as famílias

devem estar atentas para que os (as) jovens assumam apenas os compromissos que efetivamente possam

cumprir, evitando prejuízos irreversíveis em seu desempenho escolar.

Lembramos que, durante o 4º bimestre, as provas do ENEM, UNICAMP, UNESP e FUVEST

acontecem simultaneamente com o fechamento do nosso ano letivo.

Trata-se, assim, de um momento especial em que todos, a essa altura, devem ter metas traçadas.

Vamos auxiliá-los nesse caminhar? Pedimos que nos ajudem a orientar seus filhos quanto aos excessos nas

“brincadeiras” tanto em sala de aula quanto na rua em frente à escola. Embora pública, tudo o que nela ocorre

é de nossa responsabilidade.

Certos de poder contar com sua compreensão e colaboração e pensando no melhor para nossos

(as) alunos(as), colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

                            Mantenedores/Direção.


