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Prezados Pais e/ou Responsáveis.
Uma das missões do Colégio Sagrada Família é propiciar aos seus alunos um
processo educacional de crescimento intelectual e de realização humana, tendo como
princípios básicos a ética; a moral; os bons costumes e o cristianismo.
Estes princípios representam o respeito a vida, as pessoas, as diferenças, a
liberdade, as convicções religiosas e culturais, as raças, as lideranças e ao meioambiente.
A função de uma escola, em especial do CSF, não se restringe apenas ao
trabalho de ensinar. Ela é também um extensor da Família, agregando a função de
colaboradora no processo educacional de seus alunos, já que a responsabilidade pela
“base da educação” compete a Família.
Vivemos atualmente uma situação impar na educação, a sociedade mudou, logo,
as pessoas mudaram. Valores que antes eram imperativos hoje estão sendo
depreciados, tais como: manutenção da limpeza, uso adequado dos espaços físicos,
conservação dos materiais individuais e coletivos, respeito aos professores e colegas de
classe etc.
Felizmente, uma minoria ignora suas OBRIGAÇÕES, defendendo apenas os seus
DIREITOS. Mesmo assim, é uma minoria que acaba, muitas vezes, tumultuando o
processo ensino/aprendizagem, destruindo as instalações da unidade de ensino,
riscando carteiras, quadros, destruindo banheiros, agredindo verbalmente colegas de
classe enfim, causando transtornos a comunidade educacional (alunos, pais,
coordenadores, professores, administradores etc).
Não queremos e não vamos nos eximir da nossa responsabilidade. As normas
disciplinares existem e, sempre que for necessário, iremos aplicá-las. Porém, é comum
tomarmos conhecimento do fato irresponsável ocorrido, mas não dos seus autores,
ficando estes incólumes aos seus atos de vandalismo e, portanto, motivados para tornar
a praticá-los.
Assim sendo, para que possamos aplicar as sanções cabíveis quando necessário,
ajudando esses alunos a tornarem-se cidadãos responsáveis, precisamos do apoio e
colaboração de todos, em especial dos nossos alunos que exercem seus DIREITOS,
mas também cumprem suas OBRIGAÇÕES.
Neste sentido, pedimos a colaboração dos Senhores Pais e/ou Responsáveis para
que orientem seus filhos, alunos desta escola, a sempre que se depararem com algum
ato irresponsável, praticado contra o patrimônio da escola, de órgãos públicos ou
privados, ou de qualquer pessoa, informem o fato ocorrido a quem de direito, no caso
desta escola: direção, coordenação, professores e pais, pois só através destas
ATITUDES POSITIVAS é que podemos contribuir para o crescimento e o fortalecimento
de uma juventude sadia e responsável.
A Direção

