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 INFORMATIVO DO COLÉGIO SÃO MIGUEL  

Nós, do Colégio São Miguel, nos 
alegramos em começar mais um ano 
letivo. Ter os alunos de volta significa 
que é hora de colocar em  prática as 
melhorias que programamos para o 
ano de 2010. Este ano, com uma nova 
grade curricular, esperamos alcançar 
ainda de forma mais efetiva  nossa 
missão de, através de um processo 
educativo moderno e eficiente, 
formar cidadãos preparados para 
enfrentar os desafios que estão por 
vir. Para isso estaremos cobrando dos 
alunos cada vez mais empenho e 
dedicação aos estudos. Dos pais 
esperamos a participação no cenário 
escolar, onde novas e boas ideias 
serão sempre bem-vindas. 

 

Palavra da Diretora Pedagógica 
Volta às aulas 
 

Queridos Pais 
Pe. Vicente de Menezes 

O ano de 2010 é tempo de jubileu 
para a família Betharramita que se 
encontra em terras brasileiras. Aos 19 
de março de 1935 chegava em nossa 
Pátria o Pe. Apetche para lançar as 
primeiras sementes do “Eis – me aqui” 
de nosso pai fundador, São Miguel 
Garicoïts. Os primeiros passos se deram 
no campo da educação. Um estilo 
próprio marcado pela disciplina, 
ternura, formação ética e moral. A 
primeira obra que ainda hoje brilha 
nesta trajetória na Serra da 
Mantiqueira, conheceu educadores 
italianos, franceses, espanhóis, ingleses 
e argentinos. Homem de fé! Corações 
dilatados! Arautos destemidos... É 
impossível pensar a cultura Sul Mineira 
sem a colaboração dos padres de Passa- 
Quatro. De  segunda  a sexta  cuidavam 
da  escola e  nos  finais  de  semana  se 
espalhavam pelas paróquias 
circunvizinhas. Recolhi  belos 
depoimentos durante minhas andanças 
como coordenador de pastoral da 
Diocese de Campanha entre os anos de 
2001 e 2005. Sempre que me 
apresentava como Betharramita era 
rodeado por ex-alunos saudosos a fazer 
perguntas sobre os antigos mestres ou 
relatando suas lembranças. Quem passa 
pelo Colégio São Miguel de Passa-Quatro 
encontra respeito, humanidade, 
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organização e excelência técnica. 
Elevemos ao Pai das luzes o 
agradecimento pelos 75 anos de 
História. A Sagrada Escritura nos 
ensina: “... Os que educam os 
outros, brilharão como estrelas no 
céu.” 

 

Pe. Vicente de Menezes 

(35)3371-2060 
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Neste ano que temos pela 
frente, vamos caminhar juntos, 
guiados pelo espírito de nosso 
patrono São Miguel Garicoïts e 
empenhados na proposta de construir 
uma escola cada vez melhor. 

Contamos com todos vocês. 

Sejam bem-vindos ! 

Rosely Pizão 

 

 

 

 
 

Nossa Senhora do Belo Ramo 



No ano de 1934, em Buenos Aires , 
Argentina foi realizado o Congresso 
Eucarístico Internacional. Os 
participantes brasileiros foram 
hospedados no Colégio São José da 
Congregação Betharramita, inclusive, o 
Cardeal Dom Sebastião do Rio de 
Janeiro. 

O Cardeal ficou muito 
impressionado com a obra educacional 
dos Betharramitas na Argentina e 
convidou a Congregação para fundar um 
Colégio similar em sua Arquidiocese   no 
Rio de Janeiro. 

A Congregação atendeu ao convite 
e em 19 de março de 1935, 
desembarcava no Rio de Janeiro, o 
Padre João Batista Apetche, primeiro 
betharramita a pisar em solo brasileiro. 

O Padre acostumado com o clima 
frio da Europa não suportou o calor 
carioca e estimulado pelas irmãs da 
Providência de Gap veio conhecer 
Passa-Quatro e como todos os que pisam 
em solo passaquatrense, foi seduzido 
pelo clima ameno, pelas belas paisagens 
e hospitalidade do povo. O saudoso 
padre decidiu construir a escola em 
Passa-Quatro e expandir a obra de São 
Miguel Garicoïts também no Brasil. 

A Congregação Betharramita contou 
com o apoio do prefeito da época, Dr. 
Castro e seu sogro, o Deputado Arthur 
Tibúrcio. 

Foi contratado o Sr. Henri Sajous, o 
arquiteto da Igreja de Ibarre, terra 

“Deus fez nossa 

obra, logo ela é 

santa. Deus a 

conservará. 

Quando tudo 

parece perdido, 

mais devemos 

esperar."  

São Miguel Garicoïts 

Fundador dos 

Betharramitas 

natal de São Miguel Garicoïts, que se 
encontrava no Brasil há alguns anos, 
para adaptar a construção já existente 
no local, para um Colégio simples e 
bonito como gostam os betharramitas. 

No dia 06/11/1936 chegam a Passa-
Quatro os padres Francisco Darley e 
Dante Angelelli para auxiliarem o Padre 
João Batista Apetche e assim em 1937, 
o Colégio São Miguel abre suas portas e 
recebe os primeiros alunos, entre eles 
nosso estimado ex-aluno, José Newton 
de Castro que até hoje dedica um 
imenso amor ao Colégio São Miguel. 

No ano de 2010 comemoraremos 75 
anos de presença Betharramita no 
Brasil.  Foram anos de muitas lutas, 
dificuldades, vitórias. Vamos 
comemorar “Bodas de Diamante”, 
lembrando que quem brilha é você. 

Por aqui já passaram centenas de 
jovens que hoje estão espalhados pelo 
País levando sempre a lembrança da 
saudosa escola que um dia os ensinaram 
um pouco da doutrina do “Eis-me-aqui”, 
do “FVD” (Faça-se a vontade de Deus). 

O Colégio São Miguel está 
caminhando, procurando acertar 
sempre, são muitas as dificuldades, tão 
comuns em nossos dias, porém, 
espelhado no exemplo de seu patrono, 
não há desânimo, apenas uma grande 
esperança de que o amanhã será melhor 
que o hoje e que vale a pena acreditar 
na providência divina e na educação das 
crianças e da juventude. 

 

 
 

 
Pe. João Batista Apetche 

Fundador do 

Colégio São Miguel 

75 Anos de Presença Betharramita no Brasil 
Um pouco da história 
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Janeiro de 2006, inicio da 
caminhada... a insegurança do 
desconhecido. Hoje a consagração, a 
vitória coroada de êxito.  

Aceitamos quebrar os paradgmas da 
educação e  nos lançamos nesta nova 
proposta de estudo que é o Ensino 
Presencial Conectado, intermediado 
pelos novos recursos da comunicação. 

Aos poucos vamos vencendo os 
desafios, quebrando os preconceitos, 

CSM E UNOPAR: Uma parceria que deu certo 
provando que dá certo onde paraivam as 
dúvidas, abrindo caminhos, oferecendo 
oportunidades, possibilitando a 
concretização de sonhos de tantos 
passaquatrenses e região. 

A Unopar é lider em Educação a 
Distância no Brasil, com mais de 120 mil 
alunos de graduação e o Colégio São 
Miguel  está participando desta nova 
história da educação brasileira, 
contribuindo para o desenvolvimento do 
país. 

 

O esporte constitui admiráveis 
instituições sociais. Por meio dele os 
alunos exercitam a autonomia e a 
cidadania, pois aprendem a respeitar, 
argumentar, a chegar a um consenso, a 
raciocinar e descobrir a importância do 
mesmo na qualidade de vida e 
prevenção de doenças; incentivar o 
esporte é incentivar a qualidade de 
vida. O Colégio São Miguel possui ótimas 

Ludus Corpus Et espiritum firmat 
O Esporte fortalece o corpo e o espírito 
 instalações para a prática esportiva. 

Conta com quadra, piscina, campo de 
futebol e pista de atletismo. 

A escola oferece um projeto 
esportivo extra-curricular no qual todos 
os alunos interessados podem 
participar. Acontece todas as sextas-
feiras no período da tarde. 

A Direção apoia e incentiva a 
participação de todos os alunos. 
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Professores Adriano e Jerusa 

 

 



 

Mensagem de Ex-Aluno 
Marcelo Salema Peralva 

Educar segundo o Coração de Deus 

Pe. Jair Pereira da Silva 
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O Colégio São Miguel é sem sombra 
de dúvida uma escola para profissionais. 
Agradeço a família São Miguel pelo 
tempo que passamos juntos e 
principalmente pelo que sou hoje. 
Convivi com ótimas amizades , das quais 
guardo até hoje, convivi também com 
ótimos professores, dos quais tinham 
bastante interesse em preparar a turma 
para o mercado de trabalho. Crescer 
profissionalmente requer muita 
determinação, mas acima de tudo 
escolhas certas. Optar pelo Curso 
Técnico em Telecomunicações pode ter 
sido uma das escolhas mais certas que 
fiz para minha vida profissional. 

 Caminhar por caminhos que nos 
ensinem ser cada dia um pouco melhor e  
o Colégio São Miguel com sua qualidade, 
seu nível de exigência e profissionais 
qualificados  proporcionou a minha 

iniciação profissional. 

 

Foi ele a mola propulsora para meu 
primeiro emprego, foi ele o responsável 
pela minha inserção dentro da empresa 
Net,  empresa de grande porte no 
seguimento de Telecomunicação. Sou um 
profissional em sintonia com os avanços 
tecnológicos e as tendências de 
mercado.  

Falando um pouco em mercado de 
trabalho , com a globalização a todo 
vapor, necessitamos de atualização e 
aperfeiçoamento constantes. Cursos 
técnicos  estão em crescente melhoria, 
as ofertas estão cada vez melhores, por 
isso vale muito a pena fazer um curso 
técnico  para concorrer de igual pra 
igual e se realizar profissionalmente. 
 O objetivo principal de um aluno 
que busca curso técnico  é aumentar sua 
empregabilidade, que é a capacidade 
que um indivíduo desenvolve de 
acumular e manter atualizadas suas 

competências, seu conhecimento e sua  

rede de relacionamentos de forma a ter 
sempre em suas mãos o domínio sobre 
seu projeto de carreira e vida. 

Esta qualidade garante que o 
profissional esteja alinhado às exigências 
do Mercado de Trabalho aumentando a 
capacidade de conquistar um bom 
emprego. Eu como ex-aluno indico o 
Colegio São Miguel para proporcionar 
condições adequadas para enfrentar com 
sucesso os desafios de hoje e de amanhã 
rumo ao mercado de trabalho. Obrigado 
Família São Miguel 

Marcelo Salema Peralva 

 

 

 

Caros Irmãos e Irmãs na perspectiva 
de celebrar o Jubileu chegada dos 
primeiro Betharramitas no Brasil 
vislumbramos um horizonte olhando para 
o passado, que os Religiosos 
Betharramitas educaram e educam 
segundo o coração de Deus, pois educar é 
favorecer o crescimento humano na sua 
totalidade, ou seja  formar fazer do outro 
nosso semelhante. Ensinar é exercer o 
desejo reprodução na sua forma mais 
radical, pois carente de inscrições 
instintivas, o ser humano só chega a ser 
ele próprio através da aprendizagem e os 
Betharramitas têm uma identidade 
especifica própria de nosso Pai fundador 
São Miguel Garicoïts.  

 

 

Para fazer do outro um semelhante, 
é necessário antes amar a si próprio, pois 
o direito a transmitir vem da valorização 
por aquilo que somos. Mas se esse amor 
por nós mesmos for pessoal, egocêntrico 
e narcisista, a transmissão alienará o 
sujeito em formação e o transformará 
numa imagem.  

Segundo o Pe. Amedeo Cencini  
Educar significa tirar para fora, fazer 
emergir a verdade do eu, do sujeito. Sem 
fazer esta verdade aparecer não existe 
formação. No âmbito da formação deve-
se ajudar o candidato a descobrir a 
verdade sobre si mesmo, penetrar dentro 
de si, a ir até à raiz de si mesmo. 

 

 

Pe. Jair Pereira da Silva 

 

Estamos na Web 
 

www.beloramo.com.br 
csm@beloramo.com.br 

 


