
 
 
 

Estimados Pais/e ou Responsáveis 

 

Em primeiro lugar desejamos encontrar-lhes com saúde e muita paz.  

Escrevo-lhes como diretora geral e, ao mesmo tempo em representação da Mantenedora e em 

nome da Equipe Diretiva do nosso querido Colégio Santíssimo Sacramento. Durante esse tempo de 

pandemia essa Equipe manteve-se em permanente vigilância e unida em torno ao nosso maior objetivo: 

a Missão Educativa que a Congregação nos confia no Colégio, na Faculdade e no Projeto Social no Centro 

Social São Luis no Barreiro. Vivemos em permanente reunião, limitada no presencial, mas diuturna no 

virtual e experimentamos a força da união e desejo em cada membro de aprender a cada momento 

diante do “novo” que  se nos apresentou e surpreendeu. 

Muitos eram os projetos para 2020. Iniciamos o ano letivo cheios de entusiasmo e na expectativa 

de celebrarmos o Ano Jubilar. Ainda no mês de fevereiro começamos a receber as primeiras notícias da 

chegada do coronavírus ao Brasil, porém, ainda longe de nós. Março chegou e a preocupação foi 

crescente, no dia 17 tivemos uma reunião emergencial e a decisão de suspender as aulas por uma 

semana. Passaram-se dias, meses, vimos chegar o final do primeiro semestre e continuamos na 

expectativa; os Decretos governamentais foram sendo divulgados e permanecemos na interrogação. De 

lá para cá foram muitas as adequações para responder aos crescentes desafios. 

Contando com a participação e a confiança das famílias, o Santíssimo continua em permanente 

reformulação do planejamento inicial para que a aprendizagem significativa, a qualidade na educação 

juntamente aos valores que adotamos em nossa Proposta Política Pedagógica e Pastoral, sejam cuidados 

na sua melhor forma. Agradecemos ao Corpo Docente pela inserção nesse novo processo, pela 

responsabilidade e dedicação, pelo empenho em aprender e utilizar as tecnologias e suas   ferramentas 

a fim de alcançarmos as metas e objetivos. Agradecemos a todas e todos que somam esforços nesse 

caminho de reaprendizagem: Secretaria, Financeiro, Administrativo e um destaque especial para a 

Equipe de Tecnologia que em todos os momentos tem nos ofertado o suporte necessário ao 

desempenho das atividades remotas. 

Ainda não dispomos de notícias que nos indiquem o retorno presencial; continuamos 

acompanhando os Decretos e reafirmamos nossa posição de não tomar nenhuma decisão sem contar 

com a opinião das famílias. Apesar disso, as informações sobre a vacina nos enchem de esperança e não 

podemos deixar de aguardar com ansiedade a volta e experimentar a alegria da casa cheia. Acalentamos 

esse sonho e movidos pela fé, acreditamos que em tudo Deus tem a última palavra – a VIDA.  Estamos 



 
 
 

preparando o calendário para 2021 e, quando sentirmos mais firmeza nas informações, ele será 

divulgado. 

Como fizemos no final do ano de 2019, manteremos o processo de reserva de vagas ou 

antecipação de matrícula para o próximo ano. Sensibilizada pela situação que vivemos e num gesto de 

empatia, a Mantenedora autorizou-nos a congelar a anuidade de 2020 para 2021. Isto nos exige um 

rigoroso planejamento, já em fase de estudo e posterior implementação, realizado com a assessoria 

contábil para que essa decisão permita a sustentabilidade da Instituição, contando ainda, com as 

adequações que serão necessárias pelo protocolo de retorno, quando formalizado. Também, será 

mantido o desconto de 30% concedido desde o início das aulas remotas e, conforme comunicamos 

naquele momento, esse benefício cessa quando voltamos ao presencial. 

No quadro abaixo informamos os valores aplicados para a reserva de vagas/2021 com início no 

dia 15 de outubro próximo. 

Reserva de Matrículas para 2021 

 Até 31 de outubro 

 

Cartão (1x) 

Desconto promocional 

30% 

Até 30 de novembro 

 

 Cartão (1x) 

Desconto promocional 

15% 

Após 30 de novembro 

 

Parcelado no cartão 

Sem desconto 

promocional 

Educação Infantil R$ 450,00 R$ 546,00 R$ 642,00 

Séries Iniciais (1º ao 5º 

ano) 
R$ 445,00 R$ 540,00 R$ 636,00 

Séries Finais (6º ao 9º 

Ano) 
R$ 538,00 R$ 654,00 R$ 769,00 

Ensino Médio  R$ 696,00 R$ 845,00 R$ 994,00 

 

Outras informações: 

 As reservas poderão ser realizadas de forma online. As condições serão as mesmas do ano 

passado e a Secretaria está preparada para maiores informações; 

 Recordamos ainda que o/a aluno/a será mantido/a no turno e turma constante no Contrato de 

Matrícula 2020 e a possibilidade de mudança será mediante solicitação da família e o 

deferimento do referido documento de acordo com as vagas estabelecidas em cada grupo; 



 
 
 

 O Colégio ofertará uma única turma para o G3 no turno matutino; a formação dessa turma será  

iniciada com as  crianças que frequentaram o G2 em 2020, mesmo que, por causa da pandemia, 

tenha cancelado. Os novatos farão um cadastro de reserva e a família deverá aguardar a 

formação da turma para efetivar a matrícula. A depender da demanda, o Colégio poderá abrir 

outra turma no vespertino; 

 Em relação à lista de livros e materiais, as Coordenações Pedagógicas estão atentas e sensíveis à 

situação atual e para o próximo ano. Quando concluídas, serão divulgadas nas Redes e estarão 

impressas na recepção do Colégio. 

 

Diante novo que nos aguarda, olhemos para o futuro com esperança porque “o amor irá  

ensinando o que devemos praticar”, legado que nossa querida Fundadora, a Beata Maria Emilia 

Riquelme. Que em Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora continuemos protegidos para sairmos 

fortalecidos desse momento de crise mundial. Com essa certeza, dispomo-nos a prosseguir no rumo da 

missão de educadores e famílias.  

 

Estamos com muita saudade de nossos alunos. Em breve, queremos vê-los. 

 

Grande abraço para todos, 

Lucia Maria Sá Barreto de Freitas. 

 

 

 


