
 

 

Estimados Estudantes, Educadores Docentes e Administrativos. 
Viva Jesus em Nossos Corações! Para Sempre! 

 

           Quem vos fala é o Irmão Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. Hoje 

dirijo-me a cada um de vocês para falar sobre as brincadeiras que estão sendo estimuladas 

por aplicativos na Internet. Queremos alertar sobre o desafio viral no TikTok denominado de 

“desafio de saída”.  

 Juntos, precisamos combater esta brincadeira que pode levar a prejuízos muito sérios 

quanto ao cuidado de si e do outro.  

Todos nós reconhecemos que o brincar faz parte da vida de todo ser humano e que 

desenvolve habilidades e competências, pois a brincadeira nos possibilita interagirmos e 

convivermos com os outros. As brincadeiras acontecem de diversas formas, no entanto, a 

brincadeira é útil somente quando não coloca em risco a sua vida e a do outro.  

Hoje, temos a facilidade de acesso à Internet, pois nos possibilita mais conhecimento 

do que acontece no nosso entorno e no mundo. No entanto, muitas informações da Internet 

podem nos prejudicar, exemplo disso é o que está ocorrendo com a brincadeira denominada 

de “desafio de saída”.  

A Direção e os Educadores Docentes e Administrativos do Colégio La Salle Abel vêm 

alertar seus estudantes, e os pais e responsáveis dos estudantes, para que não entrem na 

onda dessa brincadeira, pois isso pode prejudicar a vida de nossos estudantes.  

Assim, informamos que a Direção, os Educadores Docentes e Administrativos do 

Colégio La Salle Abel estão alertados para que esta brincadeira ou outras que venham em 

prejuízo à saúde e à vida de nossos estudantes não serão permitidas nos espaços 

educativos do Colégio. 

Pedimos a compreensão e ajuda de todos para que possamos fazer com que tudo o 

que se realiza no Colégio e nos lares dos estudantes colabore para o crescimento físico, 

intelectual, humano, afetivo e espiritual de nossos estudantes. Todos somos responsáveis 

por uma escola mais humana e segura em todas as dimensões da pessoa humana.  

Aproveitamos a oportunidade para desejar um bom recesso de carnaval, e que o 

mesmo possa nos ajudar a sermos melhores e termos melhor qualidade de vida. Viva Jesus 

em Nossos Corações! Para Sempre! 

Niterói, dia 20 de fevereiro de 2020. 

 
Prof. Ir. Jardelino Menegat 

 Diretor 
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