Lorena, 29 de agosto de 2017.
“Enquanto a sociedade feliz não chega, que haja pelo menos fragmentos de futuro em que a alegria é
servida como sacramento, para que as crianças aprendam que o mundo pode ser diferente. Que
a escola, ela mesma, seja um fragmento do futuro...”
Rubem Alves

Prezados pais e responsáveis,
Celebramos, na festa de D. Bosco, a alegria de conviver e de ser estudante! Também
neste mês, temos novidades, que pretendem aperfeiçoar o nosso trabalho, como o
lançamento do Portal Edebê Edu e o aplicativo do Santa Teresa, com muitas possibilidades de
uso para os alunos e professores.
Também estamos felizes com o desempenho de muitos de nossos alunos, que se
destacaram em olimpíadas de conhecimento e avaliações externas, como o Marcelo, do 2EM,
que foi aprovado na primeira fase da EPCAR e se prepara para a próxima fase.
Vamos pensar agora, no próximo ano.
Para os senhores e senhoras, que já estão conosco, preparamos condições especiais
para a rematrícula! Queremos também que as famílias participem mais ativamente na
construção de uma escola sustentável e de excelência para todos! No início de setembro
enviaremos a circular de matrículas.
Haverá condições especiais para o pagamento da primeira parcela da anuidade. O
Instituto Santa Teresa, como você já sabe, não tem taxa de matrícula ou outras. A anuidade é
dividida em 12 parcelas.
Os descontos comerciais começam a incidir sobre a segunda parcela, em fevereiro de
2018. A sua colaboração na captação de alunos novos para a turma de seu filho pode colaborar
na concessão ou ampliação de seu desconto, dependendo de quão sustentável a sala se
tornar.
Para saber mais sobre esse processo, procure nossa equipe de matrícula, na secretaria,
a partir do dia 1º de setembro, quando se inicia a nossa rematrícula para 2018.
Junto com essa circular segue a quinta edição da nossa revista, com conteúdos
relevantes para a família. Esperamos que gostem dela!
Boa leitura e que nos próximo ano estejamos juntos e mais felizes, com as bênçãos de
Deus!

“Nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele”
D. Bosco

