Pais e alunos,
Sejam bem-vindos ao ano letivo 2018!
Para este ano, ressaltamos o sentimento de gratidão. Gratidão por terem confiado em nossa
equipe para ajudar no desenvolvimento de seu filho. Com 30 anos de experiência, reforçamos cada vez
mais nossos principais valores, pois sabemos da grande responsabilidade que é a formação, não só
educacional, mas pessoal e profissional de cada um. Por isso, a confiança em nós depositada é
assumida dia após dia com muito orgulho, profissionalismo e, principalmente, dedicação.
Um de nossos principais pilares educacionais é o ensino humanizado. Com o auxílio dos
processos educacionais, estimulamos o aluno a atuar na sociedade com senso crítico, iniciativa,
criatividade, independência e responsabilidade social. Por que nos consideramos especiais? Porque
trabalhamos o desenvolvimento de um estudante protagonista em seu processo de aprendizagem.
Nosso compromisso é educar de forma que cada um consiga construir sua independência intelectual,
desenvolvendo autonomia para, assim, tornar-se um ser humano com caráter, valores e pronto para
qualquer situação. Mais do que formar educacionalmente, aqui formamos pessoas com valores
fundamentais para uma sociedade justa e economicamente saudável.
Com nossos métodos, ferramentas e profissionais capacitados temos o objetivo de incentivar a
curiosidade intelectual, aprimorando a capacidade de selecionar, analisar e utilizar as informações
para sua evolução. Desde o Ensino Infantil, as crianças não serão simples receptoras e acumuladoras
de informação, vão aprender a construir e buscar seu aprendizado e seu papel na sociedade.
Todo esse processo é uma grande linha de evolução que passa pelo Ensino Fundamental e vai
até o Ensino Médio, onde todos chegam mais preparados para a vida e estarão mais seguros para
definir a escolha profissional. Ao final desta jornada de conhecimento podemos nos perguntar: Qual o
nosso papel e que legado estamos deixando para a sociedade?
Uma educação de qualidade é o melhor caminho para sermos e termos um futuro digno e justo.
Com isso, deixamos claro que, durante este ano, vamos contribuir significativamente para o
desenvolvimento sustentável dos nossos alunos e fortalecer o seu caráter e a sua competência. Juntos
e unidos como uma grande família e compartilhando os mesmos valores.
Estamos muito felizes por vocês fazerem parte da nossa Família Lacordaire!
A Direção.

