Carta 325/2018

Salvador, 08 de novembro de 2018.

Aos
Senhores Pais de Alunos do Colégio São Paulo
Nesta.
Ref.: Ameaça por meio de rede social envolvendo aluna do Colégio São Paulo.
Prezados Senhores,
Em razão de uma ameaça sofrida por uma aluna do Colégio São Paulo por meio de uma rede social (Instagram),
informamos-lhes, pela presente, que, no último dia 30 de outubro foi instaurado pelo Conselho de Diretores do
Colégio um Procedimento Administrativo de natureza disciplinar para apurar os fatos. Diante da gravidade do
ocorrido, vimos comunicar-lhes também o seguinte:
Inicialmente, de acordo com seus valores educacionais e em cumprimento a seu dever imediato, o Colégio São
Paulo adotou medidas concretas e preventivas para a proteção da integridade da aluna no ambiente escolar, bem
como para um acompanhamento pedagógico especial.
Paralelamente, passamos a investigar a autoria da ameaça, entendendo ser provável que esta tenha partido de
perfil falso na referida rede social, o que impediu, até o momento, a identificação do(s) autor(es), não havendo
certeza de que se trata de aluno(a) deste Colégio, razão pela qual já solicitamos dos Órgãos Públicos competentes
que estes identifiquem e apontem a autoria da ameaça por meio das ferramentas próprias.
Caso seja comprovado que o(s) autor(es) é(são) aluno(s) deste Colégio, será oportunizada a este(s) a
apresentação de defesa(s) no mencionado Procedimento Administrativo, após a(s) qual(is), sendo o caso,
será(ão) aplicada(s) a(s) medida(s) disciplinar(es) adequada(s), pois cabe também à Instituição Escolar cuidar
da disciplina dos seus alunos, e para isso é necessário ensinar-lhes desde cedo na sua formação como cidadãos
que é garantia dos Direitos Humanos que todo acusado tenha direito a defesa.
Também outros fatos relacionados ao mesmo episódio serão apurados, cuidando-se sempre de observar o devido
sigilo quanto a todos os envolvidos, por se tratarem de adolescentes.
Ademais, manifestamos nossa solidariedade à aluna e à sua família e reiteramos que não compactuamos em
absoluto com qualquer tipo de ameaça ou outro tipo de agressão, pelo que reforçaremos, ainda mais, as nossas
ações educativas para prevenir quaisquer fatos semelhantes, ao tempo em que aproveitamos a oportunidade para
solicitar aos Senhores que continuem a cultivar com seus filhos os valores do Respeito, do Amor e da
Solidariedade, principalmente neste momento em que o país passa por acirradas disputas políticas.
Acreditamos que, juntos, Escola e Família, conseguiremos manter nossos jovens longe de qualquer discurso ou
ato de intolerância de qualquer natureza contra quem quer que seja.
Contando com a compreensão dos Senhores para o assunto, apresentamos-lhes votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
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