Comunicado 003/2017
Setor: Direção e Equipe Pedagógica
São Paulo, 23 de novembro de 2017.
Nota Oficial
Senhores pais ou responsáveis
Tendo em vista alguns acontecimentos e divulgações nas redes sociais
envolvendo o nome do Colégio, gostaríamos de esclarecer o seguinte:
1. O Externato Santa Teresinha contrata os serviços de algumas empresas como: Cia.
de Lazer, Via Leões, New face, Meeting way, Diverte, NR Acampamentos por serem de
nossa confiança e comungarem com nosso projeto educativo. Nenhuma outra empresa
e/ou pessoa física estão autorizadas a usar o nome do Colégio, fazer propaganda ou
vender serviço sem o nosso prévio consentimento.
2. Gostaríamos de recordá-los que conforme circular enviada em 30/09/2016, que
tratava sobre a questão da comunicação via pais e escola, ainda temos grupos de
WhatsApp e Facebook interferindo de forma negativa na vida e nos assuntos escolares,
causando problemas e até tumultos ao divulgarem notícias fantasiosas e postagens com
fotos de alguns setores da Instituição. Essas situações desagradáveis estão invadindo
o espaço escolar de forma irresponsável, podendo gerar um “conflito virtual” entre os
pais, envolvendo, possivelmente, o Colégio.
A Direção e a Coordenação, sempre que possível, estão à disposição dos senhores
para os devidos esclarecimentos. O que é divulgado nos grupos de pais nem sempre
condiz com a verdade. Portanto, por gentileza, os senhores são os primeiros
educadores em casa e, como nós, devem dar exemplos tais como: ter critérios
educacionais e praticar os bons valores humanos e cristãos, principalmente o respeito.
Algumas atitudes de certos pais são inaceitáveis.
3. Comunicamos também que o Colégio está passando por uma troca de sistema de
dados para nos atualizar e nos colocar no mesmo padrão que os outros Colégios
Salesianos do Estado. Em breve, o processo de matrícula e rematrícula dos
Extracurriculares será online, exceção para problemas financeiros e outros. Como os
senhores puderam observar, este ano a matrícula e a rematrícula da Educação Regular
já começou a ser online, objetivando maior rapidez e eficiência no processo. No entanto,
falta ainda ajustar o setor de Extracurriculares. Esse novo procedimento já está em fase
de preparação para o segundo semestre do próximo ano. Além desses investimentos
que o Colégio está realizando, há outros que já foram concretizados como Ginásio, Pista
de Corrida Olímpica, Escola de Música e outros que estão em andamento, entre eles:
Quadras Poliesportivas, Cantina, Segurança, Ensino Médio, Centro de Idiomas, Integral
e Tecnologia Educacional. Manter um padrão de qualidade, requer uma gestão
atualizada e investimentos pesados.
Sem mais, agradecemos a confiança e a atenção para esta importante Nota
Oficial do Externato Santa Teresinha.
Atenciosamente,

Pe. Douglas Verdi
Diretor Geral
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