
 

 
 
 

 

 

 

São Paulo, 06 de Novembro de 2020. 
 

CIRCULAR DE MATRÍCULA – ANO 2021 
 

PREZADOS SENHORES PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 

 
É com muita alegria que o Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração declara o início do período de 

Rematrícula e Novas Matrículas de 2021; com gratidão, reafirmamos a grande satisfação em tê-los como 
membros integrantes da comunidade educativa, convidando-os para um ano novo. 

Agradecemos a confiança por terem seus filhos matriculados em nosso Colégio e por continuarem a 
partilhar conosco de um Projeto Pedagógico pautado na formação de pessoas competentes não só 
academicamente, mas como cidadãos que buscam uma sociedade justa e pacífica para todos.  

 
 

1. PROJETO EDUCATIVO SAGRADO E BNCC:  
 
Com a missão de oferecer uma formação integral e vinculada ao propósito da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e ao desenvolvimento das competências gerais, reconectamos o indivíduo ao mundo em 
que vive, passando pela construção de um Projeto de Vida desde a primeira infância.  

 
 

2. PROGRAMA PARA REFORÇAR A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS APÓS O PERÍODO DE 
ISOLAMENTO SOCIAL: 

 
Após um longo período restrito ao ensino remoto, em 2021, o Colégio proporcionará aos estudantes 

um plano de retomada do conteúdo programático, para eventuais defasagens no processo ensino-
aprendizagem/2020, de modo a promover um significativo reforço ao ensino, com uma interface interativa 
e humanista. 

 
 

3. A 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO:  
 
O cenário educacional impõe novos desafios. A Reforma do Ensino Médio, preconizada pela BNCC, 

traz consigo a visão de que os estudantes vislumbram novos caminhos e anseiam direcionar suas 
potencialidades cognitivas e socioemocionais para enfrentá-los. Nossos princípios norteadores podem ser 
assim resumidos: educação mais conectada ao mundo atual; maior enfoque no protagonismo do aluno; 
formação voltada para o mundo do trabalho e a vida em sociedade; possibilidade de escolha na área de 
maior interesse e desenvolvimento do projeto de vida. Para atender a tais princípios, a carga horária foi 
dividida em duas frentes: a Formação Geral Básica e os Itinerários Formativos. Em 2021, iniciaremos a 1ª 
série do Ensino Médio com a Formação Geral Básica e com o Itinerário de Transição, que agregará duas áreas 
de conhecimento e preparará os estudantes para a escolha assertiva dentre as opções de itinerários 
formativos no ano seguinte. 
 

O Colégio, conectado com as exigências educacionais do nosso tempo e sempre focado no processo 
educativo dos seus filhos, reafirma seu compromisso com uma educação acadêmica e cristã, que fideliza a 
formação integral, pautada em valores certamente compartilhados pelos senhores, ou seja, a formação de 
cidadãos reflexivos, autônomos, éticos, criativos, solidários e socialmente responsáveis. 

 

 
 
 

                          COLÉGIO NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
ENTIDADE MANTENEDORA: Sociedade das Filhas de N. Senhora do Sagrado Coração 

CNPJ: 60.470.960/0002-28 / Fone: (11) 2783-5756 / Cel: (11) 95215-0747 
CEP: 03364-010 / Rua: Planalto, 15B – Vila Formosa – São Paulo - SP  

Autorização de Funcionamento: Resolução n.º 1625 de 22/02/49 
Reconhecimento: COGSP – DOE de 06/03/80 

Diretoria de Ensino – D. E. – Leste 5 

 



 

Seguem abaixo, informações importantes: 
  

4.  MATRICULAS NOVAS 
 

Do Berçário ao Ensino Médio: De 10/11/20 até 16/12/2020 com desconto. 
 

 
5.  VALORES DA DA ANUIDADE/2021:  
 

Os pais que estiverem interesses em matricular o(a) aluno(a) deverão procurar a Secretaria do 
Colégio  através dos canais: e-mail: secretaria@sagradocor.com.br e/ou celular: 95215-0747. 

 
6.  ATENDIMENTO DA SECRETARIA:  

Horário: de 2ª a 6ª feira: das 7h às 12h    Tarde: 13h às 17h 
Recesso: de 23/12/2020 a 03/01/2021     Retorno: 04/01/2021 (segunda-feira) 

 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, dúvidas e observações que julgarem 

importantes e/ou necessários.  
Orgulhosos em carregar a marca: O Sagrado faz bem pra gente, cuja prática educativa se expressa 

na capacidade de integrar à dinâmica do crescimento da pessoa, o aprender a ser e fazer, defendemos 
os valores do respeito mútuo e das relações interpessoais, firmadas no diálogo, na diversidade, na 
tolerância, na solidariedade e na ética. 

Que o Cristo Jesus e a Senhora do Sagrado Coração, a intercessora do Colégio, os abençoem com 
prosperidade em todas as áreas de suas vidas.  

Cordialmente, 
Ir. Luci Jane Pontes Pereira, fdnsc 

mailto:secretaria@sagradocor.com.br

