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Senhora Simone Frota, muito obrigado,
em nome dos educadores Estênio, Leonardo Bruno,

Edney Melo, Daniel Paixão, Deric, Francisco Alves
e Raphael Arruda e de toda a equipe

do Colégio Ari de Sá Cavalcante.

A família é mais importante que a escola.
Parabéns, Thiago e família.

Atenciosamente,

Oto de Sá Cavalcante
Diretor-Presidente

Sou Simone Frota, mãe do Thiago Frota Maranhão, aluno do terceiro ano da turma ITA sede Aldeota.

Recentemente, meu filho obteve uma vitória que nos trouxe muita alegria. A medalha de prata da IPhO 
foi uma grande conquista para todos nós. Tenho acompanhado de perto essa jornada do Thiago e sou 
testemunha de sua garra, disciplina e determinação para chegar a esse resultado. Mas nada disso teria 
sido possível se ele não tivesse recebido o apoio e a dedicação dos profissionais que o 
acompanharam nessa caminhada. Gostaria de parabenizar a escola pelo excelente time de 
profissionais exemplares que vem acompanhando a trajetória do meu filho, esse time nos acolheu em 
todos os momentos em que precisamos. A Coordenação de Olimpíadas, representada principalmente 
pelo Sr. Alves, foi de uma atenção, disponibilidade e gentileza indescritíveis! O Sr. Alves estava sempre 
pronto para atender quaisquer dúvidas ou necessidades que eu ou o Thiago tivéssemos, sua 
dedicação é admirável!

Sabemos que nenhuma vitória acontece solitariamente, ela é orquestrada por vários integrantes. 
Portanto, gostaria de ressaltar o excelente trabalho e a dedicação de toda a equipe, composta pelos 
coordenadores Fco. Alves, Leonardo Bruno e Raphael Arruda e pelos três professores Deric, Daniel 
Paixão e, em especial, o professor Edney Melo, que esteve tão presente em todos os momentos e, 
principalmente, tão empenhado nessa reta final, pois o apoio e acompanhamento que o Edney 
dedicou ao Thiago foram extremamente importantes e decisivos.

Normalmente, as pessoas se lembram apenas de expressar reclamações e críticas negativas. Porém, 
acho importante ressaltar o excelente trabalho, o interesse e o cuidado que esses três professores  
têm dedicado a esse projeto. É uma alegria poder contar com seu trabalho, dedicação e 
disponibilidade. Sou testemunha disso.

Gostaria de parabenizar a escola pelos excelentes profissionais que esses professores têm sido por 
todo esse tempo de preparo e convívio com o Thiago.

Confesso que estou absolutamente encantada com a forma com que eles têm apoiado e orientado 
meu filho, sempre com competência, leveza, sabedoria, tranquilidade, empatia, demonstrando 
equilíbrio e coerência, sendo verdadeiros exemplos e, principalmente, verdadeiros mentores. É 
notório o amor que eles têm pela profissão e pelos seus alunos.

Tenho certeza de que Thiago só chegou até aqui porque foi muito bem direcionado e treinado por eles, 
que sempre acreditaram no potencial do meu filho. Chega a ser comovente sua dedicação e 
envolvimento, sempre tão disponíveis!

Essa foi uma grande vitória para meu filho, e tenho certeza de que esse apoio foi peça fundamental 
para essa conquista. Foram mais de 3 anos de estudo intenso, dedicação e foco, iniciados no Ari 
quando o Thiago ainda estudava no CMF. Não tenho dúvidas de que foi uma sábia escolha a 
transferência para o Ari, e é muito bom saber que pudemos contar com grandes profissionais, amigos 
e incentivadores. Sou grata a Deus por tê-los colocado na vida da minha família. Sou muito grata pelo 
apoio incondicional dessa grande família Ari de Sá.

Parabéns ao Thiago,  parabéns à escola e, principalmente, parabéns a esses profissionais,  professores 
e coordenadores, que sempre estiveram tão próximos. Gratidão é a palavra de hoje! Sempre serei 
grata por tudo que eles têm representado na vida do meu filho, esse garoto tão especial que é meu 
maior tesouro e meu maior projeto de vida.

Colégio Ari de Sá, parabéns! E muito, muito, muito obrigada por tudo! 

“Grandes alunos, grandes professores, grandes resultados!”

Atenciosamente,
Simone Frota”

E-mail da mãe do aluno Thiago

A publicação do e-mail acima foi devidamente autorizada pela senhora Simone Frota.

“De: Simone Frota
Para: Estênio Mota
Assunto: Reconhecimento e agradecimento ao time IPhO
 
Boa tarde, Prof. Estênio!


