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Colégio Messina 

 

A grande riqueza do homem está na sua Educação, seja 

ela adquirida da família, a Social pelo convívio em grupos, 
e a Acadêmica. Como tais devem ser disseminadas, 
difundidas sem censura ou preconceito no alcance de todos 
principalmente das crianças. 
Partindo dessa premissa, nosso Brasão nasceu na base de 
um escudo de defesa do intelectual, amparado, protegido 
por dois leões dourados. Unhados demonstrando energia 

em defender e sustentar com determinação e coragem as suas convicções. Apresentam-se linguados expondo sua 
capacidade de rugir o mais alto se necessário for a favor da liberdade de expressão. Rampantes ou na posição 
de ataque com a força superior que é predominante aos guardiões e não menos do que a de um rei, com sua 
grandeza, coragem, nobreza de condição, domínio e proteção dedicados ao patrimônio cultural o qual batizado 
como COLÉGIO MESSINA sobrenome herdado de suas fundadoras Solange, Michelle e Danielle. O nome é 
de origem Italiana, de uma Cidade ao Sul da Itália, província da Sicília, que no escudo está orgulhosamente 
estampado numa faixa de cor Laranja de forma expansiva, afirmativa e construtiva, da mesma forma que se 
reflete o entusiasmo com vivacidade impulsiva e natural dos profissionais que ão de construir o dia-a-dia do 
colégio Messina trazendo as bênçãos da vida, como a boa saúde, vitalidade, criatividade e alegria. Assim como 
confiança, coragem, animação, espontaneidade e atitude positiva frente à vida serão as ações de exemplo e 
palavras de ordem e incentivo das fundadoras do COLÉGIO para motivar e manter coesa a grande família 
Messina.  

As folhagens Verdes nas laterais são de flor de Lis, simbolizando a ligação do Colégio com todos os 
responsáveis pela formação e transformação do intelecto humano, propiciando aos grandes beneficiados deste, 
os alunos, o poder e a soberania para um futuro desafiador. Na mesma proporção, a folhagem exuberante 
exprime a pureza de corpo e alma daqueles que terão sem dúvida a nossa maior atenção e dedicação, os alunos.  
O amarelo é a cor que mais se assemelha ao Sol, representa na mesma grandeza do astro rei, a doutrina do 
Colégio Messina na busca incessante pela excelência na arte de Alfabetizar e Educar com o sentimento de que 
tudo correrá bem. Com atmosfera de resplendor, brilho, jovialidade e alegria, nosso amarelo é de compreensão e 
inspirador, ele refulge e ilumina e, em sua vibração mais positiva, corresponde ao conhecimento e à sabedoria e 
ao primeiro nível do aprendizado. Razão e lógica são seus atributos e deles se irradiam discriminação 
intelectual, discernimento e capacidade de decisão.    

O nosso azul-turquesa, o qual reveste grande parte do nosso patrimônio, retrata a nossa vibração 
constante a qual não subjuga e nem perturba, representa a aura da vivacidade e percepção que confere mais 
clareza e expressão, é atenciosa e receptiva, que irradia bem estar. Ela é liberal, prestativa e triunfante. No 
nosso dia-a-dia, a única coisa que não muda é a mudança e com ela a oportunidade de crescimento de todos, 
por fim, de transformação em seu nível mais elevado: o espiritual, intelectual e profissional, 

Não como divisor de águas, mas como símbolo de junção da Razão com a lógica, da clareza com a 
vibração, surge o vermelho da persistência, da motivação e da vontade, que norteiam a GRANDE FAMILIA 
MESSINA, atraindo vida nova e pontos de partida inéditos, o calor e a excitação com a iniciativa e a 
disposição para agir com o espírito de pioneirismo que nos eleva. Persistência, estímulo e competência são os 
traços típicos desta FAMILIA, afetuosidade e perdão são duas belas qualidades assim como prosperidade e 
gratidão. 

Implacável nos resultados de seus objetivos, a águia bicéfala gerencia com uma de suas faces voltada 
para o financeiro e administrativo e a outra com toda sua vocação e dedicação voltada para o pedagógico, 
concluem desta forma toda a arquitetura para o sucesso da obra inicializada em 1999, de quando vem 
transformando crianças em jovens e jovens em brasileiros melhores preparados para o futuro.   

Deus pai e nosso guia protegei e abençoe à todos os  integrantes desta família MESSINA. 

 


