
 
 
Querido aluno, 
 

Diariamente, enfrentamos desafios e vencemos batalhas...  
A vitória pode se obter com pequenas conquistas diárias e tem o tamanho do seu 

desafio. Por isso não podemos viver comparando as nossas vitórias com as dos outros. Você é 
o modelo de seu sucesso e ninguém é mais nem menos equipado para o sucesso do que você. 
Mas é você quem tem que assumir o compromisso e fazer tudo o que for necessário para 
atingir a grandiosidade de um aluno capaz de excelente rendimento escolar. Tudo depende de 
sua atitude diante dos fatos... 

 
Não é tão fácil, mas é mais fácil do que você imaginar... 
A mais longa caminhada só é possível passo a passo... 
O mais belo livro do mundo foi escrito letra por letra...  
Os milênios se sucedem, segundo a segundo... 
Não fosse a gota e não haveria chuvas... 
As imensas dunas se compõem de minúsculos grãos de areia... 
 
Vá devagar, planeje seu dia a dia, estabeleça e concretize sua meta “SÓ POR HOJE” e 

que assim seja dia após dia, passo a passo, com dedicação de pequenos gestos, em pequenas 
mudanças.  Não é fácil nem rápido, mas vale a pena tentar! 
 

  Seja esse seu propósito de vida estudantil no Consolata para 2018: 
  

 - Refletir: repensar suas atitudes, rever suas vitórias e seus tropeços e aprender com 
eles para escrever uma nova história: melhor e mais feliz. 

- Mudar: reinventar o seu “eu”, diariamente, aproveitando o que de bom a vida lhe 
oferece.   

- Planejar:  organizar as suas ações, e concretizá-las. 
- Agir: ter atitude, se valorizar e se sentir capaz. 
 
Faça dessas quatro atitudes, o grande propósito da sua vida, sabendo que é preciso 

persistência para vencer. 
Abra cada novo dia com a chave do sucesso que já está em você. 
Sinta-se um aluno abençoado por fazer parte da família Consolata! 
 
Deus o abençoe! 
 
Atenciosamente, 
 
Ir. Cecilia 
Diretora 


