
| 
   
 
 

                                       Queridas Mamães ou Responsáveis,  
 

                       ESTÁ CHEGANDO O GRANDE DIA: 
                  HOMENAGEM ÀS MÃES! 

 

Apesar de estarmos vivendo em um mundo globalizado e 
em constantes transformações, nós, profissionais do Colégio 
Santo Antônio, acreditamos que os valores da família são 
prioridade na formação de nossas crianças. Sabemos que 
TODO DIA É DIA DAS MÃES, contudo, enfatizamos as 
celebrações durante o mês de maio e ajudaremos nossos 
alunos a preparar lindas surpresas e demonstrações de carinho 
para alguém que é INSUBSTITUÍVEL: Nossa mãe ou aquela 
pessoa especial que faz esse papel na vida da criança. Seja 
mãe biológica ou de coração, cabe a nós, enquanto Instituição 
que preserva o RESPEITO e a GRATIDÃO, incentivá-los e 
valorizar cada vez mais a MISSÃO DE SER MÃE. Já realizamos todos os tipos de homenagens, sempre 
com muito empenho e dedicação: jantar em restaurantes, louvores, dinâmicas variadas e até um baile 
dos anos 80 com direito a XUXA e seu disco voador.  

Como forma de avaliarmos constantemente o grau de satisfação de nossos pais, diante de aspectos 
pedagógicos referentes aos eventos de nossa escola, realizamos em 2017 uma pesquisa e, após 
tabulação da mesma, priorizamos sugestões e dicas das próprias mães, referentes a possíveis alterações 
nos eventos da escola como: taxas mais acessíveis e, no caso de quem tem filhos em salas diferentes, 
tentar não “chocar” os horários das apresentações, para que os pais ou responsáveis possam  prestigiar 
todas.  

Sabemos que, devido a grande quantidade de famílias, jamais poderemos atender a todas as 
particularidades. Contudo, em RESPEITO ÀS DICAS DOS SENHORES, adaptamos nossa homenagem 
para atendermos a maioria das sugestões. A comemoração acontecerá de maneira mais SIMPLES, 
porém, COM O MESMO CUIDADO, AMOR E DEDICAÇÃO, PRESERVANDO ASSIM O VERDADEIRO 
SIGNIFICADO, QUE VAI ALÉM DE QUALQUER VALOR FINANCEIRO.  

Em 2018, nossas homenagens se estenderão ao longo da semana que antecede o Dia das Mães. 
Distribuiremos os horários com muita prudência (preservando sempre o início ou final de cada turno) com 
a duração de apenas uma hora. Pensando ainda, na organização de cada mãe quanto ao período de 
permanência na escola, estamos enviando, com BASTANTE ANTECEDÊNCIA, OS SEGUINTES 
HORÁRIOS:  

 

 - Dia 07 de maio (segunda-feira): Homenagem às Mães dos Grupos 03 e 5° ano A, B (Mat.) e 5° ano A ( Vespertino)  
   5° ano A e B – 8:00h às 9:00h (Matutino) / 14:00h às 15:00h (Vespertino) 
   Grupo 03 – 10:30h às 11:30h(Matutino) / 16:30h às 17:30h (Vespertino)    
 

 - Dia 08 de maio (terça-feira): Homenagem às Mães dos Grupos 04 e 4° ano  
   4° ano 8:00h às 9:00h (Matutino) / 14:00h às 15:00h (Vespertino) 
   Grupo 04 - 10:30h às 11:30h(Matutino) / 16:30h às 17:30h (Vespertino)    
 

 - Dia 09 de maio (quarta-feira): Homenagem às Mães dos Grupos 05 e 3° ano  
   3° ano - 8:00h às 9:00h (Matutino) / 14:00h às 15:00h (Vespertino) 
   Grupo 05 - 10:30h às 11:30h(Matutino) / 16:30h às 17:30h (Vespertino)    
 

 - Dia 10 de maio (quinta-feira): Homenagem às Mães do 1° ano e 2° ano  
   1° ano 8:00h às 9:00h (Matutino) / 14:00h às 15:00h (Vespertino) 
   2° ano - 10:30h às 11:30h(Matutino) / 16:30h às 17:30h (Vespertino)    
 

- Dia 11 de maio (sexta-feira): Homenagem às Mães do 5° C (Matutino) e Grupo 02  
   5° ano C - 8:00h às 9:00h (Matutino) (Pró Sandra Pereira) 
   Grupo 02 - 10:30h às 11:30h(Matutino) / 16:30h às 17:30h (Vespertino)    
 

 A taxa para o evento será no valor de R$18,00. No caso do segundo (a) filho (a), será apenas de 
R$10,00 e, do terceiro (a) não será cobrada taxa adicional. 

 Aguarde o convite oficial e informações sobre sua homenagem. 
 
                                            Atenciosamente,  
                        Coordenação Pedagógica 
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