
                                                            NOTA DE REPÚDIO 

 

Salvador, 30 de setembro de 2021. 

Nós, alunos do 1° ano do colégio Thales de Azevedo, abaixo assinados, gostaríamos de entender 

melhor esses dois dias de live que a escola está fazendo com os alunos no YouTube. Qual a 

intenção das palestras? e o que a escola querem passar para os estudantes? Ontem participamos 

da live e foi colocada uma palestrante COMUNISTA para ensinar "princípios, moral, educação..." E 

hoje a escola colocou na programação um palestrante (André Fraga) que luta pela LEGALIZAÇÃO 

DA MACONHA para "ensinar" alunos de 1°, 2° e 3° ano do ensino médio, e é adepto ao candomblé 

(deixando claro que nós não temos nada contra a religião dele, ele é livre para seguir a religião que 

quiser pois vivemos em um país laico) E gostaríamos perguntar também se a instituição Thales de 

Azevedo é adepta a essa religião, pois no dia 27 de setembro (dia do Cosme e Damião segundo a 

tradição do candomblé), foi servido a nós alunos, caruru, onde fomos convidados pessoalmente 

pela coordenação para comermos o “caruru”... Ontem (29 de setembro) passamos grande parte do 

tempo ouvindo os palestrantes falando mal do PRESIDENTE ELEITO DEMOCRÁTICAMENTE. 

(Ninguém é obrigado a apoiar, mas essa escola prega tanto sobre respeito. Não é sobre apoiar ou 

não o presidente, e sim sobre o tempo perdido que poderíamos estar em aula e aprender assuntos 

científicos, não  ideológicos) 

E, é nesse colégio que prega tanto sobre o respeito, inclusão, empatia e outros assuntos, que nós 

alunos da turma 1v3 presenciamos um caso "intolerância religiosa", vinda de um professor. (sendo 

que na aula anterior o assunto tratado foi "respeito" na vida e no ambiente escolar) não queremos 

entrar em detalhes sobre isso, mas se acontecer novamente não hesitaremos em buscar medidas 

legais. 

Assinado: 

• Rute do Nascimento Soares dos Santos (1v3) 

• Raiane Souza Dos Santos Arauto (1v3) 

• Zaira novais Souza (1v3) 

• Sara Cristina Aragão sampaio (1v3) 

• Luana Amorim de Araújo (1v3) 

• Degenilda carvalho do Nascimento (responsável) 

• Lyvia Helen dos Santos Carvalho (1v4) 

• Yan Eduardo Guimarães Rabelo (1v3) 

• Nadir Do Ó Guimarães (responsável) 

• Telma Duarte De Oliveira (responsável) 

• Patrícia dos santos Carvalho (responsável) 

• Emanuelle Kelly de Oliveira (1v3) 


