
 

 
 

 

“ E d uc a ç ã o  n ã o  t r a n s f o r m a  o  m un do .  

E duc a ç ã o  m u da  a s  p e s s o a s .  P e s s o a s  tr a n s f o r m a m  o  m un do . ”  
Paulo Freire 

 
 

Prezada Família, 
     

Educar um ser humano, como bem sabemos, é um processo bastante complexo, que envolve 

diversas habilidades. Por isso, é importante que escola e famílias estejam próximas, partilhando os 

desafios e as conquistas dessa grande jornada. Nessa caminhada, nós (família e escola) partilhamos do 

foco e da determinação de quem encaminha aqueles que mais amam (seus filhos, nossos alunos) para os 

desafios da vida. 

Tudo o que fazemos é com sentimento afetivo, responsável e com o objetivo maior de auxiliar na 

formação de nossas crianças e jovens, dando-lhes oportunidades para expor suas curiosidades e 

possibilidades de crescimento. 

São mais de 30 anos com a certeza do dever cumprido e com a certeza de que podemos sempre fazer 

mais e melhor. 

Temos, porém, algumas preocupações mais organizacionais. Uma delas é a matrícula – atividade que 

nos  garante  aspectos  centrais  de  nosso  planejamento, de maneira a possibilitar que diversas 

demandas sejam corretamente dimensionadas e contempladas. Este comunicado tem, justamente, a 

função de organizarmos esse processo de maneira a que tanto a escola quanto as famílias possam se 

estruturar devidamente. 

Este ano continuaremos com o processo de matrícula on-line. Ele tem um formato simples, basta 

seguir as orientações que serão enviadas. 

Na parte pedagógica e com muita excelência, continuamos com nossa jornada diferenciada: 
 

- Projeto Bilíngue Day by Day: com aulas estendidas desde o Minimaternal até o 9º ano; 

- Preparo do 9º ano para a realidade do Ensino Médio – com aulas à tarde uma vez por semana (3ª feira); 

- SVS (simulado de verificação semanal): Fundamental II e Ensino Médio; 

- Aula de Cidadania: com atenção de exercitar as habilidades socioemocionais, bullying, atualidades e 

vestibulares; 

- Extensão da grade do Ensino Médio dando ênfase na resolução de exercícios voltados para os grandes 

vestibulares. 
 

Contamos   com   a   sua  preciosa  parceria  para  darmos  continuidade  à  honrosa  missão de 

educar.  E  os  resultados  dessa  missão  já estão visíveis bem perto da gente! Estão presentes na 

evolução, no  desenvolvimento  e  no  crescimento  de  nossos  alunos,  seus  filhos.   E  isso,  certamente,  

nos  dá muito orgulho! 
 

Nossa equipe está pronta para atendê-los e para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir. 
 
 

Atenciosamente, 
 

Prof.ª Claudia Vituzzo 
Diretora 

 
 
 
 
 
 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


 

 
 

“Educação não transforma o mundo.  
Educação muda as pessoas.  

Pessoas transformam o mundo.”  
Paulo Freire 

 

 

 

 
Prezada Família, 

    

Este ano continuaremos com o processo de Rematrícula on-line.  

Ele tem um formato simples, basta seguir as orientações que estão na parte superior 

de cada passo. 

Já enviamos o link de acesso para o email do(a) Responsável financeiro(a), que vai 

aparecer com prefixo (Sistema Fábrica de Tempo@saasauth (número).correio.pw: Dominus Vivendi) do 

nosso desenvolvedor do programa de Rematrícula on-line.  

Caso o link de acesso não esteja visível na sua “Caixa de Entrada”, verifique se tem 

uma mensagem de solicitação de liberação do seu Provedor de email ou se está na “Caixa 

de Lixo Eletrônico”. 

A rematrícula para 2019, somente estará concluída se todos os documentos que você 

vai receber após o preenchimento on-line, forem assinados e devolvidos até 14/11/2018. 

Nossa equipe está pronta para atendê-los e para esclarecer quaisquer dúvidas que 

possam surgir. 

 

Atenciosamente, 
 

Prof.ª Claudia Vituzzo 
Diretora 
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