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COMUNICADO AOS PAIS 
 

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO 2021- Renovação  

São Paulo, 22 outubro de 2020. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

 

O Colégio Nossa Senhora do Sagrado Coração, entidade beneficente de Assistência 
Social, sem fins lucrativos, através do Programa de Concessão de Bolsa de Estudo, concede 
a seus alunos carentes de recursos financeiros, bolsa de estudo parcial e/ou integral em 
cumprimento à Lei 12.101/2009. 

Caso tenham interesse em participar do Processo de Concessão de Bolsa de Estudo 
para 2021, solicitamos que o faça no período estipulado pelo Colégio: 

 

a. divulgação do Edital do Programa de Concessão de Bolsa de Estudo especificamente 
para Renovação: 22/10/2020; 
b. período de preenchimento dos formulários e entrega de documentos na secretaria do 
Colégio, devidamente envelopado, no horário: Manhã: 8h às 12h/ Tarde: 13h às 17h. 

26/10/2020 a 31/10/2020; 
c. período de informação dos resultados: 18/11/2020 a 24/11/2020; 
d. período de matrícula e assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
e do Termo Aditivo de Concessão de Bolsa de Estudo: 25/11/2020 a 29/11/2020. 

 
Importante: 

 

• Ficha Sócio Econômica que deve ser preenchida para solicitação de Bolsa de Estudo 
para 2021, estará disponível para ser impressa pelo portal do responsável 
(https://sagrado-responsavel.phidelis.com.br/Responsavel/Login ) ou no site do 
colégio (www.sagradocor.com.br ), bem como a leitura de todo o edital que prevê a 
documentação necessária. 

• o não cumprimento dos prazos estipulados e/ou a ausência de qualquer um dos 
documentos solicitados, acarretará no indeferimento da Bolsa de Estudo 2021; 

• a concessão de Bolsa de Estudo só é válida para o ano de 2021. 
 
Solicitamos aos responsáveis que observem, no Edital, os critérios estabelecidos para 

as famílias solicitarem Bolsa Estudo, que estão de acordo com o que determina a Lei 
12.101/2009, lei 12.868/2013, decreto 8.242/2014 e o Regimento Escolar. 

Segue o email para o seu contato: sagradosocial@gmail.com 
Agradecemos antecipadamente e pedimos a intercessão de Nossa Senhora do Sagrado 

Coração, nossa Boa Mãe! 

                                                                                       A DIREÇÃO 

Ir. Luci Jane Pontes Pereira 
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