Ao Colégio Soma, com carinho!
O Colégio Soma sempre esteve presente em minhas
lembranças com recordações de alegria e
de março, revivi tudo isso

carinho. Neste dia 19

ao participar da comemoração alusiva

aos 28 anos da Escola. Foi uma tarde de encantamento. Uma
verdadeira manifestação de carinho, alegria e criatividade.
Com que graça e desenvoltura os alunos da Escolinha de Dança,
do Maternal, do 1º e 2º Períodos da Educação Infantil, como
também os do 1º, 2º e 3º Anos do Ensino Fundamental I, sob a
coordenação das professoras, apresentaram a coreografia de várias
músicas. Os “ursinhos” sendo acariciados ! Uma verdadeira lição
de amor e união!
E a justa homenagem prestada pelos alunos do 4° e 5º Anos do Ensino Fundamental I,
sob a coordenação das professoras Elismara e Sucele? Um show de cores, falas e movimentos!
Comprovando a importância da música na escola, um “espetáculo” foi a apresentação dos alunos
da Escolinha de Música e da professora Naiara.
Não poderia deixar de ressaltar quão emocionantes foram o pronunciamento da Sr.ª Delma
Dalva, Diretora Pedagógica, e as homenagens de despedida para a Sr.ª Dalila Márcia e o Sr.
Virgílio Eustáquio.
“A educação muda o mundo. Rompe barreiras, destrói preconceitos, cria pessoas
melhores.” Dalila, no dia de hoje, a senhora pode celebrar com a certeza de que cumpriu bem o
seu dever. Parabéns pelo belíssimo discurso de despedida. Através de suas palavras senti – me
voltando no tempo e mergulhando na leitura e nas imagens do “Pequeno Príncipe”!
Cumprimento a toda equipe

pelo comprometimento, seriedade, profissionalismo e,

sobretudo, pelo acolhimento afetuoso que vocês me proporcionam.
Realmente, ao longo destes 28 anos o Colégio Soma vem deixando suas marcas. Que “Somando
e Dividindo”, a Escola continue progredindo, com uma caminhada repleta de conquistas, vitórias
e muito sucesso.
Parabéns!
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