
 

 
 

Imbituba, 03 de outubro de 2017. 

Prezados Pais e/ou Responsáveis; 
 

É com muito prazer, alegria e gratidão a Deus e a cada um de vocês que iniciamos o período de 

rematrículas e matrículas para o ano de 2018! Afinal, temos a mais desafiadora das profissões, temos 

também a felicidade e a responsabilidade de construir um futuro melhor para nós e para as próximas 

gerações!  
 

Dessa forma, estamos imbuídos de um espírito de superação constante, lutando sempre para que 

o hoje seja melhor que o ontem e o amanhã melhor que o hoje. Não me refiro somente à parte acadêmica, 

intelectual e moral, mas sobretudo à parte humana: aquela que sente, ri e chora.  
 

Ser resiliente diante das circunstâncias que constantemente a vida nos apresenta, amar quando nos 

decepcionamos. Esperar, quando o que mais queremos é que tudo aconteça e mesmo assim continuar 

vivendo de maneira a deixar as melhores marcas em quem amamos e até em quem nunca vimos. Por fim, 

trabalhar com Educação é tudo isso e muito mais. Diante disso, eu quero agradecer-lhes por confiar a nós 

a mais nobre tarefa da humanidade que é educar. Agradeço também por terem confiado a nós os seus 

filhos, o que aumenta a nossa responsabilidade como seres humanos e também como profissionais, mas 

acreditem: isso aumenta também a nossa felicidade, pois é-nos gratificante.  Por tudo isso, MUITO 

OBRIGADA!  
 

Olhando para o futuro, nos deparamos com mais um ano que está prestes a iniciar e outro a acabar 

e, com esse movimento da vida, corremos paradoxalmente para o fim e o começo, para a chegada e a saída. 

Neste momento, nós do Centro Educacional Porto Seguro, estamos com o coração em 2017, mas já 

direcionamos nossas energias para o ano de 2018. Dessa maneira, é que relembramos, prezados pais, que 

no dia 03 de outubro iniciamos o processo de rematrícula e o mesmo se encerrará no dia 02 de novembro. 

Compreende-se dessa maneira que, a partir desta data, as vagas que não foram preenchidas serão 

disponibilizadas para alunos novos.  
 

Saliento que teremos o maior prazer em manter nossos alunos veteranos em nossa escola, mas 

respeitando um aspecto legal, temos que abrir vagas para calouros num tempo hábil para que os mesmos 

se organizem para as transferências e afins, onde ficamos impedidos de reservar vagas após o prazo 

determinado de rematrícula.  
 

Desejo que possamos continuar juntos no ano de 2018 e que continuemos a alçar voos cada vez 

mais longos, que sejamos parceiros e companheiros nessa nossa jornada de ser cada dia melhor; que 

sejamos autores e não simples expectadores, em busca de uma sociedade mais digna e justa. 

 

Atenciosamente;  

 
 

Lana Bitencourt 

Diretora Geral  


