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“Quando realmente existe no coração o 
amor divino, 

sente-se um grande desejo 
que DEUS seja 

conhecido, amado e servido.”
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Este relatório tem o objetivo de demonstrar as atividades 
realizadas pelo Instituto das Apóstolas do Sagrado 
Coração de Jesus – IASCJ, no ano de 2018 por meio de dados 
qualitativos e quantitativos, desenvolvidas nas áreas educacional, 
social e assistencial nas várias unidades do IASCJ.

Deixamos aqui registrado, em palavras e fotos, um pouco das 
nossas ações, fundamentadas no espírito e no carisma de Madre 
Clélia Merloni, fundadora do IASCJ, bem como nos valores 
éticos, cristãos e, sobretudo, na solidariedade. Temos muita gratidão 
em darmos continuidade a esses ensinamentos por ela a nós 
deixados, com determinação, generosidade e humildade.

Na área Educacional, temos preservados os valores do 
Evangelho, da Espiritualidade do Coração de Jesus, da Pedagogia 
Cleliana e do Ser Presença, com a missão de oferecer uma educação 
acadêmica e cristã, que assegure a formação de cidadãos reflexivos, 
autônomos, éticos, criativos e socialmente responsáveis.

Nas áreas de Responsabilidade Social, Promoção 
Humana e Espiritual, desenvolvemos, em parceria com 
órgãos municipais, os seguintes serviços: Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para Idosos, Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, Serviço 
de Inclusão Produtiva e Projeto, Serviço de Proteção Social Especial 
para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas Famílias, objetivando 
a inclusão dos usuários, bem como a sua autonomia para a 
sobrevivência com dignidade.



“Coragem e confiança 
no Santíssimo Coração de Jesus, 
e tudo acontecerá de acordo 

com os divinos desejos.”



- da instituição -
Capítulo I
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Madre Clélia nasceu em Forlì, Itália, em 10 de março de 
1861. Crescendo, ela sentiu-se mais atraída pela oração do 
que pela vida social elitista e gestão da herança familiar que 
seu pai queria para ela. Apesar de jovem, sabia que seguindo 
a carreira paterna não se realizaria plenamente. Inteligente, 
talentosa e entusiasta, respondeu generosamente ao 
chamado de Deus ao escolher a vida consagrada.

Em 30 de maio de 1894, Madre Clélia fundou a 
Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração de 
Jesus, usando as ricas energias de seu zelo carismático. 
No início de 1900, ela enviou algumas Irmãs para as 
Américas, e a Instituição começou a prosperar, mesmo 
com as dificuldades iniciais.

Para cumprir a vontade de Deus e conduzir as Irmãs, 
Madre Clélia teve que suportar provas difíceis, 
profundas humilhações e dor inexplicada por muitos 
anos. Ela consumiu sua vida com bondade, sacrifícios 
diários, humildade e perdoando aqueles que haviam 
sido a causa do seu sofrimento. 

Madre Clélia morreu em Roma no dia 21 de novembro 
de 1930 foi enterrada no cemitério Campo Verano, que foi 
fortemente bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 18 de julho de 1943, durante a Segunda Guerra 
Mundial, aviões aliados bombardearam a área em torno 
da estação de trem em San Lorenzo, chegando também ao 
cemitério de Verano, onde muitas sepulturas foram destruídas 
e danificadas. Esperando o fim da guerra em 1945, começou 

a busca para encontrar os restos da Fundadora, em meio 
à devastação. Dias depois, os trabalhadores encontraram 
o caixão de Madre Clélia ainda selado, que foi trazido a 
presença da Superiora Geral para a sua abertura. O corpo 
de Madre Clélia estava incorrupto.

A partir desse momento, começou uma procissão 
ininterrupta de Religiosos para o Cemitério de Verano para 
ver o corpo da Madre. Muitas pessoas foram lá confiantes em 
sua intercessão, tocando o seu corpo e agradecendo.

Em 20 de maio de 1945, solenidade de Pentecostes, o corpo 
de Madre Clélia foi solenemente carregado na procissão 
fúnebre para a igreja dedicada a Santa Margarida Maria 
Alacoque, na Casa Geral.

Os restos foram colocados na parede direita da Igreja da 
Casa Geral. Em sua lápide foi inscrita a seguinte frase: 

Madre Clélia Merloni
Nossa Fundadora
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“Madre Clélia Merloni, fundadora do Instituto 
das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. O 
Coração Divino foi a luz da sua existência. O pobre, 
o oprimido, o infeliz, o seu palpitar mais terno. Ela 
viveu a pureza, a simplicidade e a caridade “.

No dia 27 de janeiro de 2018, o Papa Francisco aprovou o 
milagre por intercessão de Madre Clélia ao médico Dr. 
Pedro Ângelo de Oliveira Filho, concluindo o seu processo 
de Beatificação que teve início em 1988.

Na Basílica São João de Latrão, em 03 de novembro de 2018, 
Madre Clélia foi reconhecida Bem-Aventurada pela 
Igreja e pelo mundo. Seu corpo permanece incorrupto 
após segunda exumação e encontra-se na Capela da Casa 
Geral, Roma-Itália, para veneração.

O corpo incorrupto de Madre Clélia foi colocado numa urna 
de vidro onde permanecerá em exposição na Capela da Casa 
Geral, Roma, Itália

Madre Clélia, encontra-se com uma fisionomia serena, 
transmitindo a ternura de quem amou e confiou plenamente 
a sua vida ao Sagrado Coração de Jesus.
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O Papa Francisco assinou, no dia 27 de 
janeiro, a aprovação do milagre de Madre Clélia 
Merloni. A assinatura leva Madre Clélia à fase de 
beatificação. Posteriormente vem a canonização.

O milagre do processo de beatificação, feito por 
intercessão de Madre Clélia, é brasileiro, de Ribeirão 
Preto e teve início em 14 de março de 1951.

A história do milagre começa quando o 
médico Dr. Pedro Ângelo de Oliveira Filho foi, 
repentinamente, atingido por uma paralisia dos 
quatro membros e hospitalizado, com urgência, 
no Hospital Santa Casa de Misericórdia de 
Ribeirão Preto/SP - Brasil.

O diagnóstico foi de paralisia ascendente progressiva, 
chamada síndrome de Landry ou Guillain-Barré. Em 
dias, a paralisia piorou para insuficiência respiratória 
aguda, atingindo a glote, causando grande dificuldade 
em engolir. 

O prognóstico era ruim, dada a gravidade da doença 
e os remédios da época insuficientes para a cura. Tanto 
que os médicos suspenderam os tratamentos e, em 20 de 
março, informaram a família que seria a última noite do 
paciente.

Dada a situação, Angelina Oliva, esposa, se encontrou 
com a Irmã Adelina Alves Barbosa para pedir orações. 

A religiosa deu-lhe a Oração à Santíssima Trindade 

para obter graças por intercessão de Madre Clélia, com 
uma foto contendo um pedaço do tecido do véu que a 
Madre usava. Irmã Adelina, juntamente com Angelina, 
seus  filhos e outros parentes começaram a rezar. Irmã 
Adelina aproximou-se do paciente e deu-lhe água, onde 
colocou um fragmento da pequena relíquia. 

O paciente estava muito doente, mas conseguiu 
engolir e, depois de alguns minutos, perceberam que ele 
não perdia mais saliva.

Irmã Adelina tentou dar-lhe uma colher de água e ele 
bebeu, depois colocou dois dedos de água num copo e fez 
com que ele bebesse. Por último, colocou leite  no copo 
e ele bebeu sem problemas. Todos ficaram maravilhados 
com a rápida melhora, tanto que a religiosa foi à cozinha 
para preparar um creme e Pedro Ângelo engoliu com 
facilidade.

O médico chegou de manhã e, ao ver o paciente 
curado, exclamou que era um milagre. 

Dentro de 20 dias Pedro Ângelo caminhava 
normalmente, até recebeu alta do hospital porque a cura 
foi completa, permanente e sem sinais dos sintomas.

Pedro Ângelo morreu em 1976 após parada cardíaca, 
portanto, por causa completamente diferente de sua 
doença anterior e após vinte e cinco anos da sua 
recuperação milagrosa.

O Milagre de Madre Clélia
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Identidade Institucional
O Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração 

de Jesus - IASCJ, fundado em Viareggio, Itália, 
por Madre Clélia Merloni, com mais de 100 anos de 
atuação, no território nacional, tem como principal 
objetivo, desde o início de sua fundação, promover 
ações que viabilizem o enfrentamento de situações 
que ameacem o desenvolvimento digno da pessoa. 

Frente às muitas transformações, advindas do 
mundo globalizado e dos avanços tecnológicos, o 
IASCJ vem mantendo seu ideal fundacional que 
consiste na promoção da educação para a cidadania, 
para a humanidade, para a ética e a totalidade do ser, 
nos vários âmbitos de suas atividades.

Com esse intuito, o IASCJ vem desenvolvendo ações 
socioeducacionais e assistenciais, em suas unidades, 
com a aplicação de recursos próprios e por meio de 
parcerias com Instituições Governamentais e Privadas. 
Com essa iniciativa, o IASCJ vem oportunizando o 
acesso ao ensino de qualidade e aos meios necessários 
ao desenvolvimento integral da pessoa. 

Atento às diversas necessidades que emergem dos 
diferentes contextos e da individualidade de cada 

pessoa, o IASCJ, consciente de sua responsabilidade 
e da relevância de sua missão, articula Projetos/
Programas, com o objetivo de:

• Atender o enfrentamento das situações de 
vulnerabilidade; 

• Promover a inclusão social; 

• Facilitar o acesso aos bens e serviços e ao 
pleno exercício da cidadania.

O principal objetivo dos programas e projetos 
mantidos pelo IASCJ, em suas várias unidades 
espalhadas em todo o Brasil, é favorecer ações para 
a inclusão social do cidadão sem condições de acesso 
ao ensino de qualidade, aos bens e serviços, de modo 
que sejam assegurados e promovidos os direitos 
necessários ao seu desenvolvimento integral. Com 
isso, espera-se favorecer sua efetiva participação, como 
protagonista na transformação das realidades em que 
está inserido. 

Nesse sentido, cada unidade educacional e 
assistencial assume a responsabilidade social, por 
meio de programas de concessão de bolsas e serviços 
assistenciais desenvolvidos.

“Tornar conhecido e amado o Sagrado Coração de Jesus.”
(Madre Clélia Merloni)
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Brasão do Instituto
CRUZ
Significa o seguimento de Cristo. O Instituto nasceu à sombra da Cruz de Cristo.

CORAÇÃO
Representa o Sagrado Coração de Jesus, do qual a Apóstola deve copiar a doçura, o amor, a 
mansidão e a humildade.

LADO ABERTO
Significa as graças que Jesus nos dá, através de seu Coração.

POMBA
A Apóstola sedenta de perfeição.

FAIXA
O símbolo da caridade LEMA: “A caridade de Cristo nos impele”.

BARCO
O Instituto singrando firme leva os seus membros fiéis a atravessar o mar da vida que lhe 
foi confiada por Deus. 

RAMO DE OLIVEIRA
A paz que a Apóstola goza, na vida religiosa, e deve levá-la ao mundo.

VELAS DO BARCO
Significa a fé.

MONOGRAMA DE CRISTO
A paz de Cristo!

ONDAS DO MAR
O mundo no qual a Apóstola deve lutar e exercer o seu apostolado. Obterá êxito; Cristo está 
com ela.

CRUZ

CORAÇÃO

LADO ABERTO

POMBA

VELA

FAIXA

RAMO DE  OLIVEIRA

ONDAS DO MAR

MONOGRAMA DE CRISTO
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do Presente em 15 países: 
Estados Unidos, Haiti, Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Irlanda, Portugal, 

Suíça, Itália, Albânia, Benin, Moçambique e Filipinas

ABRANGÊNCIA DA GESTÃO INSTITUCIONAL
01 Província na Itália
01 Província nos Estados Unidos
02 Províncias no Brasil (Paraná e São Paulo)
+ 01 Delegação na Argentina



Abrangência da Gestão Institucional 
Província de São Paulo
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A  Gestão Institucional contribui para redesenhar os 

processos e transformações que, em conformidade com os 

objetivos estratégicos, resultam numa melhoria significativa 

dos indicadores de qualidade, de transparência e de 

desempenho de todos os envolvidos; ela abrange a Instituição 

como um todo.

Isso se deve à intervenção e missão Institucional, que reforça 

o princípio de que sempre devemos estar atentos aos apelos 

da Igreja e, ao mesmo tempo, atentos às obrigações do 

cenário legal vigente; fatores podem e devem ser modificados e 

repensados para atender às exigências de cada contexto e, em cada 

momento e pretende que tais mudanças e reestruturações pensadas 

pela Instituição incidam sobre todos os setores administrativos 

e promovam o monitoramento dos processos, através de uma 

análise detalhada dos fatores internos e externos, que influenciam 

o desenvolvimento institucional. 

GOVERNO DA PROVÍNCIA

CONSELHO PROVINCIAL (ESQUERDA PARA A DIREITA)
Irmã Maria Inez da Costa, Vice-Provincial e Conselheira;
Irmã Márcia Cidreira, Superiora Provincial;
Irmã Francisca Delma Barbosa dos Santos, Conselheira;
Irmã Susana de Jesus Fadel, Conselheira;
Irmã Vânia Cristina de Oliveira, Secretária Provincial;
Irmã Adelir Weber, Ecônoma;
Irmã Fabiana Bergamin, Conselheira.
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SÃO PAULO

Sede do Governo da Província de São Paulo
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O IASCJ, entidade de caráter confessional e religioso, de cunho educacional, cultural e de assistência social, dentre os seus objetivos 
institucionais, presta serviços educacionais conforme a regulamentação legal vigente e atividades de assistência aos cidadãos em 

situação de risco e vulnerabilidade social, independentemente de sua origem, raça, sexo, cor, idade e credo religioso, visando:

No desenvolvimento de seus objetivos e finalidades, o Instituto desenvolve diversas atividades, tais como:

Missão da Instituição

Promover a educação 
formal em todos os 
seus níveis, como 

também a educação 
profissionalizante;

Manter e desenvolver a educação 
formal em todos os seus níveis, 

como também a educação 
profissionalizante, que permitam a 

inserção social;

Promover a defesa e a 
preservação do meio 
ambiente, buscando 
a conscientização 

da comunidade por 
meio da divulgação e 
do ensino de noção 
de desenvolvimento 

sustentável;

Dedicar-se às obras 
de educação e de 

assistência sociopastoral, 
ações que viabilizem a 

universalização do acesso 
das famílias, crianças, 
adolescentes, jovens, 

adultos, idosos carentes 
aos direitos sociais, bem 
como a sua promoção e 

defesa.

Auxiliar pessoas e/ou famílias 
na manutenção dos seus 

estudos inclusive aquelas que 
não disponham de meios para 
assegurar a educação integral 

dos seus membros;

Promover a inclusão 
social dos destinatários 
das políticas públicas, 

garantindo-lhes o 
acesso aos bens 

e serviços sociais, 
como instrumento de 
ampliação ao conceito 

de cidadania;

Promover e ampliar movimentos 
de educação popular a fim de 
estabelecer a responsabilidade 

cívica e a capacidade de 
autogestão;

Promover o 
desenvolvimento de 

projetos, de ação 
comunitária, de 

enfrentamento da pobreza, 
de geração de renda, de 
cooperativa de produção 
e serviços, e de promoção 

social, em geral, com 
vistas a assegurar direitos 
à proteção da saúde, da 

família, da maternidade, da 
infância, da adolescência e 

do idoso;

Promover a destinação dos meios e 
recursos através de projetos sociais, 

que assegurem a superação das 
necessidades identificadas para 
aqueles que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social.

Viabilizar a habilitação 
e a reabilitação 

dos portadores de 
deficiência e contribuir 
para sua integração à 

vida comunitária.



Filantropia
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Somos gratos a todos que possibilitam a realização da nossa 
Missão, que tem condições de transformar a vida de tantas 
pessoas, nossos alunos, nossos assistidos nas obras sociais, seus 
familiares e a sociedade que nos circunda.

Oferecer estudo pautado nos ensinamentos evangélicos e 
de excelência e realizar as diversas atividades oferecidas nos 
projetos sociais possibilitam a todos a esperança de um futuro      
melhor e deixam nossos corações cheios de gratidão.

Nossa responsabilidade é muito grande para proporcionar a 
realização e continuidade das obras e poder gerar bons frutos, 
mas nossa fé e esperança nos abastecem quando recebemos 
depoimentos cheios de amor, carinho e reconhecimento, como 
estes que poderemos ler nas próximas páginas deste relatório.

Que o amor, a dedicação e a nossa paixão pelo Sagrado 
Coração de Jesus, nos identifique como uma instituição que 
pratica o ato de ajudar o próximo por meio de atitudes altruístas 
e solidárias.

“Pode-se crescer no amor de Deus amando-O, isto é, multiplicando, dia e 

noite, as aspirações de amor para com Ele. Cada ato de amor é como lenha 

colocada no fogo: acende, aquece, aumenta a chama do nosso amor. ”

(Madre Clélia Merloni)



iascj  |  www.apostolas.org.br 22

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

8

O Colégio Sagrado Coração de Jesus foi uma das coisas mais importantes e especiais que já me aconteceu. 
O ambiente é acolhedor e ensina, não só as matérias para o vestibular, mas também coisas para a vida, que 
nunca esquecerei. 

O Colégio, em minhas muitas fases difíceis, me ajudou a superá-las, oferecendo total atenção e apoio; até 
mesmo quando fui tentar uma bolsa de estudos para o 6° ano. Devido as dificuldades financeiras da família, o 
Sagrado ofereceu tanto para mim quanto para meu irmão mais novo, a bolsa de filantropia. 

Depois disso muita coisa mudou na minha vida. Conheci pessoas novas, amizades que sei que vão durar, 
sem contar que aproveitei melhor meu potencial como estudante, ultrapassando todos os obstáculos e me 
superando cada vez mais como pessoa.

Agora que estou no 3° ano do ensino médio, sinto que todo o esforço valeu a pena e com os vestibulares 
nesse ano, o Sagrado vem orientando e dando total suporte. Graças a ele me interessei pela área de exatas e 
pretendo me formar em engenharia civil ou arquitetura. A vida não é fácil, mas fui muito bem preparada tanto 
em casa quanto no Colégio que ocupa um bom espaço no meu coração.

                                                                                                       Ana Beatriz Prates dos Santos

“

“
Sempre sonhamos que nossa filha estudasse no Colégio Divino Espírito Santo, e pudemos realizar esse son-

ho através da bolsa que fomos contemplados. A nossa filha teve um excelente progresso pedagógico e são várias 
as atividades realizadas, onde lhe propiciaram o desenvolvimento de falar, escutar e conviver em sociedade, e 
isso é muito gratificante para nós. O Colégio a acolheu desde o princípio, com muito respeito, amor, dedicação, 
profissionalismo e comprometimento com os valores essências nos dias de hoje. Sabemos que EDUCAR é uma 
tarefa árdua e contínua, que exige muito AMOR e DEDICAÇÃO. No entanto podemos dizer que encontramos 
essas virtudes em todos os profissionais da equipe do Colégio Divino Espírito Santo, dos quais somos eterna-
mente gratos por tudo.

                                                                                                              Ana Clara Luiz Mariano

“ “

Eu gosto muito do meu colégio porque tenho vários amigos, gosto das minhas professoras, adoro ir à 
biblioteca e a Sagrado Store.

Minhas aulas favoritas são: ciências, matemática, ensino religioso e história. Também gosto da minha aula 
ginástica e educação física.  

Na semana passada fui ao auditório para ver um teatro sobre a páscoa e eu gostei muito.
E é por isso que eu gosto muito da minha escola.
                                                                                                            Ana Luísa Gomes Maradei

“ “

Companheirismo: alegria, oportunidades e novas amizades: enfim tudo de bom e muito mais, esperança 
para mim e para o grupo.

                                                                                              Aparecida Algana B. Borba, 72 anos “

“
O Colégio Sagrado Coração de Jesus transformou a vida da minha família a partir do primeiro contato que 

tivemos, em 2018 na entrega da documentação para a matrícula. O cuidado excepcional dos colaboradores ao 
nos chamar pelo nome, o acolhimento em nos ouvir (e nos atender, quando possível) em todos os momentos, 
uma verdadeira aula de experiência positiva do cliente. Me atrevo a dizer até que fortaleceu a nossa aliança 
com Deus, pois para nós, nosso filho ter este privilégio de estudar aqui é um presente vindo d’Ele e somos eter-
namente gratos por isso, sentimos um enorme sentimento de amor pela escola.

Ainda sobre o cuidado, desde os seguranças, telefonistas, recepcionistas, inspetores, professores, e todos os 
funcionários administrativos nos conhecem e sabem da necessidade individual de cada família e, sobretudo que 
cada criança tem. O diagnóstico rápido dos professores transformou a curta experiência (de apenas 3 meses, 
até agora) do meu filho que já mostra um enorme desenvolvimento intelectual e comportamental, e tudo isso 
assistido, orientado e acompanhado de muito perto. Nosso muito obrigada e eterna gratidão e amor pela insti-
tuição e tudo o que ela é capaz de fazer na vida de uma família.   

Arthur: Gosto muito da escola e da minha prô, quero estudar aqui para sempre, até a faculdade
                                                                                                                                    Arthur e Família

“

“

Após receber a Bolsa Filantrópica, mudou tudo na minha vida. Eu no início sentia medo, mas depois vi que 
isso realmente só ia ajudar. Quando recebi a bolsa estava no 1º ano, era tímida e não sabia nada. A professora 
me ajudou tanto, mudou a forma de ensino que eu sempre recebi, o jeito de meus estudos e até a relação com 
meus pais, realmente sou grata por ter a chance de estar aqui. Eu vim para cá bem na época que meu irmão 
foi embora, isso foi ruim pois era muito apegada a ele, nessa época fiz amizades que não desejo desfazer, então 
acho que tudo mudou na minha vida.

Para mim significou algo bom e maravilhoso, sei que mesmo não tirando as melhores notas, posso ser 
melhor. A Rede Sagrado é muito boa por dar oportunidades as pessoas que não tem condições. Irei me esforçar 
cada vez mais para ficar firme e forte nessa escola. Meus pais trabalham muito duro o ano todo, por esta bolsa, 
não quero decepcioná-los, nem a escola, aos professores e a todos. Estudar aqui significa que muitas portas se 
abrirão para mim no futuro. 

                                                                                                                                Carine Ramos

“
“

Gratidão é sentimento que melhor expressa o que sentimos pelo Colégio Divino Espírito Santo (CODES) 
pois fez e faz a diferença na vidas das nossas crianças e também na nossa família. Quando iniciaram seus estu-
dos em escolas municipais, nossas crianças tiveram dificuldades de adaptação. Em casa eram bastante agitadas 
e em todos parques que tentamos, não houve sucesso. Após algumas tentativas em creches municipais, optamos 
por conhecer o CODES. No CODES fomos contemplados com a bolsa filantropica, o que possibilitou que as 
meninas tivessem oportunidade de um excelente ensino tão sonhado por nossa família. O Colégio é nossa se-
gunda casa. Nossas filhas aprendem princípios como ética, moral, caráter e boa educação. Ensina a ter respeito 
ao próximo e pela religiosidade, transmite o ensinamento que cada pessoa tem suas diferenças mas perante 
Deus somos todos iguais. Hoje se passaram 8 anos do ingresso da Gaby e 4 anos do ingresso da Dani no CODES. 
Gaby ingressou no CODES no mês de março, perto do aniversário de Madre Clélia, por isso agradecemos a Ela e 
ao Sagrado Coração de Jesus para que permaneçam matriculadas em um Colégio que valoriza tantos princípios 
já citados e também o crescimento e desenvolvimento pedagógico das crianças. Somos gratos por tudo que o 
CODES significou e significa em nossas vidas. Agradecemos infinitamente.

                                                                                               Thais Helena Giordano Diogo  (Mãe)

“

“
Depoimentos
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Para mim é uma Ótima oportunidade participar do Projeto Social, porque a gente fica com mais dis-

posição e alegria para encontrar os amigos, participar dos passeios e interagir melhor com as pessoas. Muito 
bom!!!

                                                                                                  Edelice Paiva de Maores, 66 anos                                                                                                        “ “

Meu nome é Edmílson da Costa Quintanilha, tenho 53 anos de idade e o Projeto Irmã Adelaide, entrou na 
minha vida por acaso, pois eu estava desempregado e sem perspectiva nenhuma de uma nova colocação no 
mercado de trabalho. Foi quando uma amiga me disse que haveria uma feira de emprego em uma universidade 
chamada Brasil e eu fui no intuito de arrumar emprego, entreguei os currículos e recebi um panfleto que me 
pedia para que eu fizesse uma visita ao CRAS e que lá me ajudariam a preparar um bom currículo e como me 
comportar em uma entrevista de emprego. Foi no CRÁS que conheci o Projeto Irmã Adelaide e que me ajudou 
com o curso de costura 100% gratuito e ainda nesta época eu estava pesando uns 146 Kg mais ou menos, devido 
ao fato de eu estar em casa e sem me exercitar. Mas tudo mudou, pois tive que começar a fazer duas caminhadas 
durante a semana, mais ou menos 40 minutos para ir e o mesmo na volta e com isto o emagrecimento que foi 
como um bônus. 

O aprendizado profissional, a saúde, a amizade e os funcionários que amam o que fazem; é isto o que 
tenho a registrar sobre este excelente Projeto: Irmã Adelaide.  

                                                                                                   Edmílson da Costa Quintanilha                                                                                           

“

“
No ano de 2017, tomamos a decisão de colocar nosso filho Emanuel no Colégio Sagrado Coração de Jesus, 

fizemos esta escolha pela qualidade do ensino e por ter o diferencial do ensino religioso; para nós os valores que 
são passados de CRISTÃO, AMOR AO PRÓXIMO, SER BONS HOMENS, BOAS MULHERES, são tão importantes 
como o ensino escolar e no mundo em que estamos vivendo esse é um diferencial muito importante.

Com o passar do tempo, a crise que nosso país vive nos bateu a porta e precisamos recorrer ao colégio por 
uma bolsa de estudos, pois não queríamos tirar o Emanuel do colégio.

Graças a Deus, a Madre Clélia e a todos os envolvidos surgiu a oportunidade dessa bolsa de estudos 
filantrópica, sem ela nosso filho não estaria estudando mais no Colégio, somos muito gratos por ter esse pro-
grama de bolsas filantrópicas no Sagrado. Somos tratados como família, lá não tem distinção de ninguém, 
tratam a nós e nosso filho pelo nome.  Emanuel vai para o colégio feliz e enche a boca para falar “eu estudo 
no Sagrado”.

Nós queremos que nosso filho permaneça sempre no colégio e quando um amigo nos pede referência de 
colégio é claro que falamos do Sagrado, lá o ensino é feito com amor e por amor.

Sagrado muito obrigada por essa oportunidade, esperamos que as bolsas filantrópicas sempre existam para 
ajudar as famílias como nós fomos e somos ajudados.

                                                                                                           Camila. Edjarbas e Emanuel

“

“
Meu nome é Erich da Silva de Morais, tenho 14 anos e estou no Projeto Irmã Adelaide desde os 5 anos, 

o Projeto tem ótimos professores, cada dia que passa eu aprendo uma coisa diferente. Ele oferece várias ativi-
dades, como judô, futsal, dança e outros, conheci muitas pessoas nele e sempre que entra uma criança nova ela 
é recebida com muito amor e carinho. Uma das pessoas que eu mais gosto é da Vivian, ela é a Coordenadora 
do Projeto, ela é muito gentil com todos. É assim que descrevo com muito carinho o Projeto Irmã Adelaide!

                                                                                                                 Erich da Silva de Morais

“ “

Para mim, participar do Projeto Assistencial significa tudo de bom! Os organizadores e pensadores que 
dedicam seus tempos em prol da vida “sofrida” e cansada das pessoas idosas merecem nota “mil”! Depois que 
fiquei viúva esse projeto foi tudo na minha vida. Parabéns e que Deus proteja todos vocês e continuem com 
essa missão maravilhosa.

                                                                                                        Eva Antônia da Silva, 77 anos

“ “
Venho nesta no papel de pai do Gabriel Tablas de Miranda, agradecer mais uma vez pela oportunidade 

que essa instituição ofereceu para meu filho nesse período de 11 anos de comprometimento como aluno do 
Cor Jesu. Uma palavra para definir, seria Gratidão. Aqui meu filho aprendeu o significado da vida, aprendeu 
a valorizar coisas que para muitos não tem um real significado, mais que para foi mais como um divisor de 
águas. O Cor Jesu nas nossas vidas, sempre vai ser e sempre será a nossa família do coração. Aqui encontramos 
acolhimento, amor, carinho, atenção e segurança para o nosso filho, sem contar que como pai fiz muitas 
amizades que levarei para vida toda.

Falar do Cor Jesu, é falar do Coração de Jesus.
Nessa instituição aprendemos a ser uma só família. 
Agradeço ainda por ter dado ao meu filho o melhor ensino “aprendizado” que ele pode receber. Se hoje 

qualquer pai me perguntar sobre uma boa escola para seu filho, com certeza indicarei o Cor Jesu como referên-
cia.

O Cor Jesu tem sido referência não só no quesito de aprendizagem, mas também na questão família e 
escola, ajudando assim a preparar o melhor os nossos filhos para ingressar na sociedade.

Quanto a entrada do Gabriel na UNB, acho que foi surpresa para ninguém, afinal os profissionais dessa 
escola o preparou muito bem para enfrentar qualquer desafio.

Desde já agradeço o Colégio Cor Jesu pelo o empenho na formação de um grande cidadão e futuro En-
genheiro Aeroespacial.  

Agradeço também ao corpo docente desta os quais contribuíram muito na vida do Gabriel.
Enfim a palavra para definir tudo isso é GRATIDÃO. Fica aqui o meu abraço, carinho e o meu muito 

obrigado a todos os funcionários da escola.
                                                                                         Pai do aluno Gabriel Tablas de Miranda

“

“
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Entrei no Colégio no Ano de 2008 para cursar o segundo ano do Ensino Fundamental, a maior parte 

da minha vida acadêmica ocorreu no colégio Cor Jesu, foi nele onde construí e desenvolvi minha base de 
conhecimentos, que irão me auxiliar durante minha trajetória.  O colégio influenciou diretamente a minha 
vida, pois o Cor Jesu não é apenas uma escola, é uma segunda casa, aqui construí grandes amizades, aprendi e 
pratiquei diversos valores como a solidariedade,  a honestidade e a empatia. Creio que aqui os alunos não saem 
preparados apenas para o vestibular, mas para a sociedade, pois adquirimos uma visão sistêmica do mundo.

Sempre apresentei um bom rendimento escolar, pois de certa forma tinha uma facilidade com a maioria 
das matérias, porém, acredito que o enfoque de uma escola não é que o aluno tire apenas boas notas, mas 
que aprenda o máximo possível do conteúdo, muitas vezes as provas não despertam interesse dos alunos e são 
vistas apenas como um processo maçante e repetitivo o que acaba atrapalhando o rendimento dos mesmos 
que deixam para estudar na última hora ou acabam nem estudando, porém é bom ter a ciência que uma boa 
base de ensino médio é essencial tanto para o mercado de trabalho como para o nível superior.Creio que os 
alunos não devem ser julgados apenas por suas notas, pois cada pessoa possui um talento específico, em minha 
opinião, os alunos devem ser incentivados a ver o estudo como algo prazeroso e essencial para seu próprio 
engrandecimento acadêmico e cultural. 

A aprovação na Universidade de Brasília (UNB) é um momento bastante agradável e emocionante, pois o 
esforço e dedicação empregados nos estudos retornam de certa forma, além disso, uma nova etapa é introduzi-
da em sua vida, o ensino superior acompanhado com novos conhecimentos, pessoas e decisões.

É importante destacar que o corpo docente do Colégio é formado por excelentes profissionais, que auxiliam 
os alunos de forma incrível através de aulas, monitorias, atividades e listas, os professores também têm por ob-
jetivo fazer com que os alunos se sintam confortáveis para que possam aproveitar o momento de aprendizado.

Por fim gostaria de agradecer ao Colégio como um todo, por ter me acolhido e auxiliado para o meu 
desenvolvimento acadêmico, social e cultural, como já citei anteriormente o Colégio Cor Jesu é uma segunda 
casa, uma família, que busca construir juntamente com o aluno e familiares um futuro próspero e construtivo.

                                                                                                           Gabriel Tablas de Miranda.

“

“

Eu e meu esposo sempre nos dedicamos a dar ao nosso filho uma educação de qualidade e encontramos 
no Colégio São Francisco uma parceria que nos ajudaria a concretizar esse objetivo, sempre acreditei que a 
base de tudo para uma criança é a família como educadora, mostrando os valores e criando o filho dentro 
de uma religião e a escola dando o suporte educacional, com ensino de qualidade e ambiente apropriado, 
sempre pudemos contar como colégio para isso. Meu filho hoje é um dos melhores alunos da sala, é dedicado 
e sabe valorizar o estudo que lhe foi proporcionado. Confio plenamente no colégio e agradeço todos os dias a 
Deus por ter dado essa oportunidade para meu filho e sei que seguindo esse caminho o João conquistara tudo 
que deseja e será uma pessoa do bem com princípios, pois a educação aliada com um ensino religioso é a 
base de tudo, por isso para nós é e sempre será importante caminhar junto com o Colégio São Francisco que 
sempre nos acolheu com muito carinho e respeito.  Que Deus abençoe a todos!

                                                                                                                                Miryelle e Luciano                                                                                                                     

“

“
Foi muito bom passar os dois últimos anos do ensino fundamental na rede sagrado, e isso abriu portas 

fantásticas na minha vida.
Fez com que houvesse um leque de opiniões e saberes enorme. Com isso, na rede sagrado também houve 

muitos eventos em que participei, por exemplo: a olimpíada Cleliana que ocorreu no ano de 2017 em Brasília/
DF e a Páscoa Jovem que ocorreu no ano de 2018 também em Brasília/DF. Entre muitos outros eventos educa-
cionais que foram proporcionados pela Rede Sagrado.

                                                                                                               Larissa Ferreira da Silva 

“ “

Eu gosto muito do meu Colégio porque tenho vários amigos, gosto das minhas professoras, adoro ir à 
biblioteca e a Sagrado Store.

Minhas aulas favoritas são: ciências, matemática, ensino religioso e história. Também gosto da minha aula 
ginástica e educação física.  

Na semana passada fui ao auditório para ver um teatro sobre a páscoa e eu gostei muito.
E é por isso que eu gosto muito da minha escola.
                                                                                                            Ana Luísa Gomes Maradei

“ “
Meu nome é Cleide Soares Barros e minhas filhas são: Maria Clara Soares Lima e Emanuelle Soares Lima. 

Noto a mudança em minhas filhas. Hoje estão muito mais participativas e integradas aos estudos. Sou muito 
grata pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, e nada disso seria possível, sem a bolsa de estudos.  

Como vocês ajudaram e ainda ajudam minha família! Através dessa bolsa, tive como pagar minha facul-
dade de pedagogia e isso, é muito importante para mim.

Sou muito grata, muito obrigada! E sei que minhas filhas estão dando o melhor para continuar estudando 
nesta escola.

                                                                                                                     Cleide Soares Barros.

“ “

Sempre foi um desejo meu e da nossa família estudar no CODES porém não possuímos condições finan-
ceiras e com o desconto assistencial foi sonho realizado.

Estudar no Colégio é a certeza de um futuro melhor. Aqui aprendemos e vivemos os valores. Depois que en-
trei no Colégio, minha relação com a família e amigos mudou para melhor. O respeito e a amizade fazem parte 
do nosso dia a dia. Além disso, o estudo é forte e os professores são muito dedicados. Estão sempre dispostos a 
nos ajudar e preocupados com a nossa formação. É muito bom poder fazer parte desse Colégio. 

Só tenho que agradecer.
                                                                                   Murilo Gabriel Maceira Francisco – 7º ano

“ “
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Colégio São José – Ensinando a ser alguém disposto a fazer a diferença
Me chamo Maria Clara e, atualmente, estou cursando o nono ano do Colégio São José. Iniciei minha vida 

acadêmica na Instituição quando estava no quarto ano do Ensino Fundamental I, desde então, começou-se 
uma nova fase moral e afetiva em minha vivência escolar.

Logo no primeiro dia de aula, notei que muitas pessoas estavam ali não só para me ensinar o que estava 
nos livros, mas sim, a me orientar no caminho do conhecimento, fazendo a diferença na vida adulta e em busca 
de uma sociedade mais fraterna e solidária.

Algo que, com toda certeza, me marca muito no Colégio é a força de vontade de todos os funcionários para 
possibilitar uma educação integral, desenvolvendo meu potencial para ser uma pessoa mais autônoma, crítica 
e mais cristã, com atitudes de fé, amor e compaixão. Outra questão é o laço de amizade com todos os alunos, 
que sempre estão dispostos a ajudar, seja com alguma matéria ou com alguma frustração, sempre dando um 
incentivo para enfrentar as dificuldades.

Além disso, o Colégio sempre inova com tendências na educação e tecnologia. Assim, sei que sempre posso 
contar com os professores para a minha aprendizagem, me ajudando a identificar o método mais fácil e efici-
ente para eu aprender. Também admiro a importância do ler que a escola irradia, propagando que a leitura é 
capaz de atribuir um olhar crítico e analítico do mundo globalizado.

Por isso, tenho gratidão e me orgulho por poder fazer parte da família do Colégio São José. Fico triste em 
saber que este é o último ano na escola que mudou para melhor o rumo das minhas decisões, mas fico muito 
feliz em poder, futuramente, compartilhar tudo que aqui aprendi.

                                                                                                       Maria Clara Ferreira dos Santos

“

“
O Colégio Sagrado mudou minha visão de perspectiva para o futuro, de uma forma muito positiva.
No Colégio Sagrado, minhas necessidades são compreendidas, e dar um futuro melhor pra minha família 

deixa de ser apenas um sonho e vai se tornando realidade.
                                                                                                                Pedro Augusto
No Colégio Sagrado, o potencial de aprendizagem do Pedro Augusto é estimulado e valorizado. Estudando 

nessa instituição, meu filho tem maiores oportunidades de ter um futuro promissor.
                                                                                                               Mãe do Pedre Augusto

“ “

Para mim foi motivo de muita felicidade e gratidão a deus e a escola receber a Bolsa Filantrópica. Pois veio 
em um momento em que tínhamos recém descoberto a doença Celíaca do Pietro e ele estudava em uma escola 
pública e foi muito difícil para nós e para ele. Ele tão pequenino tendo que mudar radicalmente os seus hábitos 
alimentares em uma escola onde tudo era um só. A notícia da bolsa de estudos mudou completamente a nossa 
vida. Pois, aqui ele nunca se sentiu excluído de nada e é muito feliz.

Meu filho ama essa escola, ele aprende a cada dia valores que eu sei que ele vai carregar para a sua vida, 
agregando junto aos valores que lhes ensinamos para a formação solido de um grande homem. Tenho um 
imenso orgulho de poder dizer a todos que ele estuda aqui. E muito felicidade e gratidão por esta bolsa de 
estudo. Pois jamais teríamos condições de pagar se fosse preciso. Muito obrigada a todos, pelo imenso carinho 
dado a meu filho! 

                                                                                                        Maria Aparecida L. Leal Marque (Mãe)

Após o recebimento da Bolsa filantrópica tudo mudou, eu comecei a dar mais valor para as coisas que eu 
tenho na minha vida, conheci pessoas muitos especiais e importantes que levarei para a vida inteiro e construí 
experiências e conhecimentos inesquecíveis.    Estudar em uma das escolas da Rede Sagrado, para mim, signifi-
ca um privilégio de ter tido a oportunidade de estudar em uma escola tão maravilhosa e qualificada, pois não 
tenho condições para isso. E hoje tenho muito gratidão.

                                                                                                                         Pietro Leal (Aluno)                                                                                         

“

“
Venho por meio desta carta dar testemunho do incansável, enorme e amoroso trabalho do Instituto na 

nossa comunidade. 
A primeira palavra que brota da Alma é gratidão. Pela oportunidade oferecida a nossa família, através da 

bolsa de estudos concedida a nossa filha, sem a qual ela não teria acesso do ensino de excelência, qualidade e 
principalmente de valores Cristãos, de fraternidade, que enaltece a família e o respeito ao próximo.

Hoje não temos condições financeiras para arcarmos com os custos dos estudos da Ana Luiza no colégio 
Sagrado Coração de Jesus, mas caso tivéssemos, pagaríamos de bom grado cada centavo, porque é um grande 
investimento no futuro e formação da nossa filha. 

                                                                                                               Priscila Gomes Maradei

“ “

A oportunidade que o curso de Manicure proporcionou em minha vida foi única. Eu precisava muito de 
uma oportunidade no mercado de trabalho. Eu tive sentimentos únicos em cada dia de curso, conheci novas 
pessoas, fiz várias amizades, me confraternizei e a cada dia mais aumenta a minha autoestima.

Eu comecei a enxergar o mundo com outros olhares, com mais esperança no mercado de trabalho e 
independência financeira.

Na qual eu já tenho vários planos para meu futuro, pretendo abrir meu salão e colocar em prática tudo o 
que eu aprendi no curso, fornecido pela entidade CRAS, uma grande oportunidade. 

Meu nome é Rafael e deixo aqui meu depoimento. Meu curso foi de manicure, com uma ótima professora 
muito apta no que faz, nos dá total confiança.

                                                                                                            Rafael Willian da Silva, 20 anos

“
“

Eu Rita Ghedini e meu esposo Célio, pais da aluna Júlia Teixeira Ghedini, optamos pela escolha do Colégio 
Madre Clélia em razão de ser um ambiente tranquilo e confiável para os alunos, onde possui um corpo docente 
qualificado visando sempre a relação de ensino e aprendizagem. 

O Colégio oferece atividades extracurriculares.   Sinto que os professores, gestores e irmãs são líderes que 
fazem a diferença, encontramos um clima favorável à aprendizagem, tecnologia como ciência, presença da 
família na escola e o reconhecimento do sucesso de cada um.

Agradeço imensamente toda equipe e acompanho o desenvolvimento e a aprendizagem da minha filha. 
Estamos muito satisfeitos com tudo que o Colégio oferece.

                                                                                                                             Rita Ghedini e Célio

“ “
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O dia 25 de janeiro de 2017 foi um marco na vida da nossa família. Não sei se consigo colocar em palavras 

a alegria que senti, quando fomos para nossa última conversa (não sabíamos que seria a última) com a assis-
tente social, e ela nos informou que tudo tinha dado certo e que teríamos a bolsa. Meus olhos e os do Eduardo, 
que na época estava com 8 anos, transbordavam de alegria.

No início, não foi tão fácil devido à adaptação de um ensino forte, porém, com isso, nossa família ficou 
ainda mais unida, estudando juntos e lendo mais, pois no fundo sabíamos que era a esperança de um futuro 
melhor, de uma educação diferenciada de formação e de um ótimo caráter. E assim tem sido, muita felicidade.

Acho que as pessoas não fazem ideia do que uma bolsa de estudo significa na vida de uma família que 
não tem condições financeiras de pagar a mensalidade, não é apenas uma boa escola. É um ótimo ensino, são 
pessoas que tratam seu filho com carinho que você pode observar quando vê seu filho olhar para professores e 
funcionários com admiração. É um local adequado para ele aprender e se desenvolver com vontade e esforço 
de ser cada vez melhor, fazendo por merecer estar neste lugar.

Para completar a felicidade da nossa família, em agosto de 2018, conseguimos a bolsa de estudos para 
Ana Beatriz, na primeira série. Não vou negar que fiquei com um friozinho na barriga, afinal, ela iniciaria no 
meio do ano, mas, com o carinho e trabalho da professora e toda equipe escolar, logo ela estava adaptada e 
acompanhando a turma.

Então, hoje, venho, neste texto, tentar expor o tamanho da minha alegria e satisfação de ter meus filhos 
nesta escola e o quanto isso é importante e tem significado em nossas vidas, afinal, acreditamos que, com uma 
educação e um bom ensino, nossos filhos podem ser o que quiserem e o que sonharem. Gostaria que muitas 
famílias pudessem viver este sonho de poder ter seus filhos em uma escola deste porte.

Muito obrigada, Colégio São José Bauru, por esta oportunidade.

                        Simone Magalhães de Jesus, mãe do Eduardo (5º ano F) e Ana Beatriz (2º ano E).

“

“
Tenho convicção que foi uma escolha acertada que melhorou muito nossa qualidade de vida, tendo em 

vista a capacidade de ensino, a religiosidade e toda estrutura que encontramos no Colégio Cor Jesu. O Colégio 
tem contribuído para o crescimento cultural, religioso e responsável dos meus dois filhos. 

Apesar da mudança de Instituição de Ensino em 2018, as crianças se adaptaram muito bem tanto no de-
sempenho escolar quanto disciplinar. Gabriela que fez 2º ano EF ano passado adorou o colégio, novas amigas 
e a professora. Eduardo que em 2018 estava no 7º ano do EF também adorou as novas amizades, sistema de 
ensino e de avaliações e toda a estrutura do Colégio. O mesmo participou, em 2018, da equipe olímpica que 
trouxe medalha de ouro para o vôlei masculino nos jogos que ocorreram em São Paulo-SP. Ainda em 2018, 
recebeu, com alegria, dois certificados do Colégio Cor Jesu pelos excelentes desempenhos em suas avaliações.

No corrente ano, o Eduardo (8º ano EF) está ainda mais participante na equipe de vôlei no Cor Jesu, foi 
eleito representante da sua turma (8º B) e foi o primeiro colocado no simulado geral das turmas dos oitavos 
anos e a Gabriela (3º ano EF) está cada vez melhor nas avaliações, gostando mais do inglês da Thomas Jefferson 
(período integral do Colégio), adorando as aulas de flauta, a nova professora e as leituras na biblioteca que 
estão mais frequentes. 

Agradeço a Deus e ao Colégio Cor Jesu e espero que essa parceria casa x escola perdure por muito tempo. 

Sr. Marcos Aurelio, pai dos Alunos: Eduardo Silva Mattos (8º ano B Fund. II) e 

                                                         Gabriela Silva Mattos (3º ano B Fund. I)                    

“

“
Essa Bolsa Filantrópica mudará o futuro da minha filha, pois com certeza ela vai conseguir fazer um curso 

superior numa Universidade Pública. Eu deixo minha filha na escola, e volto pra casa e trabalho com tranqui-
lidade. É uma escola acolhedora e confiável.

                                                           Maria Luzia Ferreira, mãe da aluna Tarsila Ferreira – 7ªB“ “

Eu, Tiago da Silva Teixeira, quero demonstrar a minha satisfação ao Colégio Madre Clélia Merloni  por ser 
tão competente na formação integral dos alunos. Sempre inovando e melhorando as formas de ensino, amo as 
aulas de robótica. Todas as irmãs, os professores, gestores e colaboradores do Colégio procuram ter o máximo 
de carinho, zelo e cuidados com os alunos.

Somos avaliados pelo compromisso e dedicação em nossos estudos através das avaliações internas e ex-
ternas. 

Sinto que estudar aqui é algo que me faz feliz e me leva ao crescimento em conhecimento, realmente é 
uma educação que transforma.

Os professores me ajudam a melhorar, hoje me sinto capaz e cada vez mais aplicado aos meus estudos, 
me sinto preparado para o ensino médio, graças ao que fizeram parte da minha história dentro do Colégio 
Madre Clélia.

Sou um aluno grato e feliz e aqui encontro uma educação que leva longe!
                                                                                                             Tiago da Silva Teixeira

“

“
O Colégio Sagrado de Jesus e como uma segunda casa para mim, sempre esteve de portas abertas para 

me receber, me acolheu nos momentos que precisei e se ele eu não seria quem eu sou hoje, com excelentes 
professores fortes nos resultados e competentes na formação.

E é por isso que eu digo hoje, que eu sou Sagrado. Ele me transformou para o mundo.
                                                                                          Vitor Afonso Pereira dos Santos (Aluno)

O Colégio Sagrado Coração de Jesus, deu uma potência de estudo de 100% para o meu filho, tanto na 
escola como em casa.

Ele é mais seguro em relação aos trabalhos escolares, e o mais importante a escola da todo o suporte que 
ele precisa para seu desenvolvimento.

Além da segurança que ela oferece, aqui eu sei que o meu filho está aprendendo a se desenvolver como 
ser humano, a ter relação com outros de respeito, de amizade e os valores cristões.

Eu como mãe fico muito feliz do meu filho ter a oportunidade de estudar na escola Sagrado Coração de 
Jesus.

                                                                                               Kelem Cristina Pereira Soares (Mãe)

“

“
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Começo citando a Bíblia Sagrada: “Em tudo, daí graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus 

para convosco” (1 Tessalonicenses 5:18).
Meu nome é Marcilene Gontijo da Silva, sou mãe das alunas Vitória Gontijo Frugeri do 7° ano II e Isabela  

Gontijo Frugeri do 3° ano I, as duas são bolsistas integrais no Colégio São Geraldo e como diz a citação, esse 
é o sentimento,  a gratidão. 

Gratidão por tudo que minhas filhas recebem no Colégio São Geraldo, um ensino de qualidade, com 
profissionais qualificados, estrutura física adequada para cada faixa etária, equipamentos modernos e biblio-
teca equipada.

Uma instituição compromissada com o crescimento e desenvolvimento dos alunos.
 Minhas filhas são tratadas com respeito, carinho e educação do portão à direção.
As bolsas de estudos que elas têm são de suma importância, pois, eu não tenho condições financeiras para 

mantê-las no Colégio São Geraldo.
Obrigada ao Instituto das Apostolas do Sagrado Coração de Jesus – IASCJ, por conceder essa gratuidade de 

estudos, não só as minhas filhas, mas, a várias outras famílias que, assim como eu, não têm condições finan-
ceiras para custear as despesas com o ensino dos seus filhos.

Por fim, quero deixar claro que sou imensamente agradecida pelas bolsas de estudos das minhas filhas, 
que Deus possa retribuir em bênçãos, as bênçãos que o Instituto das Apostolas do Sagrado Coração de Jesus – 
IASCJ realiza na vida das minhas filhas e de muitas outras crianças.

                                                                                                               Marcilene Gontijo da Silva 

“

“
Eu me chamo Wiliam Aparecido de Oliveira Bispo, tenho 13 anos e frequento o projeto Irmã Adelaide faz 

11 anos que frequento o Projeto.
O Projeto é muito bom desde pequeno eu frequento o Projeto, eu aprendo muitas coisas com os professores 

e amigos, eu me sinto como se fosse minha família. 
Eu pratico judô, futsal, dança e atividades pedagógicas. 
Adoro as festas que são feitas aqui.
Todos os funcionários nos tratam com amor e carinho, temos um delicioso almoço e café da tarde, o que 

eu mais gosto são as festas e a sala de informática.
                                                                                               Wiliam Aparecido de Oliveira Bispo

“ “

“A bolsa de estudo me proporciona a chance de estar a cada passo mais próxima dos meus objetivos 
acadêmicos, com o apoio de meus familiares e da Universidade essa grande oportunidade que vocês do Instituto 
estão me oferecendo tirarei todo proveito para chegar ao meu objetivo, com o apoio de minha família e amigos, 
obrigado por acreditar no meu potencial e se juntar a mim em busca dos meus sonhos.”

                                                      Leandra Sbaraglini de Assis (Aluna do Curso de Administração)

“ “
“Sou a primeira pessoa da minha família a fazer um curso superior através da bolsa do ProUni que veio 

pra mim como uma benção; não tinha condições de manter transporte e faculdade  ao mesmo tempo, pois 
estava desempregada na época e meu pai também, então não era possível naquele momento pagar o curso.  
Fiz a inscrição do ProUni e fui convocada na segunda chamada, confesso que achei que não ia dar conta de 
tanta documentação em tão pouco tempo, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje estou no primeiro semestre 
de Pedagogia.”

                                                             Gabrielli Minatelli da Cruz (Aluno do Curso de Pedagogia)                                                                  

“ “

“Com a bolsa de estudos, minha vida melhorou muito, pois estou fazendo um curso de Engenharia, que 
é um sonho para mim, que desde pequeno sonho com isso, e essa bolsa me proporcionou fazer o que eu tanto 
sonhava logo depois de sair do Ensino médio, e sem ela eu teria que  juntar um dinheiro, que poderia levar 
anos.”

                                  Leonardo Sbaraglini de Assis (Aluno do Curso de  Engenharia Civil)                                                    

“ “



“Como é bonita a missão entre os pequeninos! 
Procure ter um carinho especial para com as 

crianças inocentes; considere-as como um 
jardim de delícias de Jesus. Use para com todas, 

solicitude e cuidado, protegendo-as com 
as asas do amor, orientando-as nos valores 

evangélicos; e tenha certeza que tudo o que 
fizeres por elas não ficará sem recompesa.”



- da EDUCAÇÃO -
Capítulo II
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Em correspondência à Missão, Visão e aos 
Valores das Unidades Educacionais (UE), o 
conceito «COMPETENTE NA FORMAÇÃO. 
FORTE NOS RESULTADOS» enfatiza 
o comprometimento das suas Unidades 
Educacionais com uma Educação integral, 
capaz de afirmar valores e estimular ações 
que resultam na transformação da sociedade, 
tornando-a mais humana, socialmente 
justa, democrática, inclusiva e, também, 
voltada para a preservação da natureza.

A Educação é uma «construção 
intencional de processos educativos que 
promovem aprendizagens sintonizadas com 

as necessidades, as possibilidades e os interesses 
dos alunos e, também, com os desafios da 
sociedade contemporânea, de modo a formar 
pessoas autônomas, capazes de se servir dessas 
aprendizagens em suas vidas»  para exercerem 
um protagonismo cristão e transformador 
nos contextos em que estão inseridos. 

Nesse contexto, as UE são referência 
em valores e sabe que, ser «Competente 
na Formação» implica, sobretudo, em ser 
altamente «Forte nos seus Resultados». Isso 
exige dedicação, atenção e grandes expectativas 
de aprendizagem focadas no protagonismo 
do aluno e no seu sucesso, que é o fator 
comum e determinante para a consolidação 
da Visão, Missão e Valores Institucionais.

A concepção «Competente na Formação. 
Forte nos Resultados» corresponde às 
metas Institucionais que determina para os 
profissionais das Equipes Gestoras das suas UEs, 
um perfil de Gestão Inovadora, constituído 
por lideranças que, além de se apropriarem 
das situações dos cenários educacionais 
atuais, disponham de uma adequada visão 
prospectiva, de médio e longo prazos, necessária 
para a contrução de um futuro possível 
para todos os que integram a comunidade 

educativa. Além disso, mobilza posturas 
educativas inovadoras e inteligentes, como:

• olhar amplamente, tomando cuidado com as 
interações e intervenções que podem desviar 
da rota e limitam o ângulo da percepção 
da realidade que se pretende alcançar;

• olhar à longa distância até encontrar os 
fatores e tendências que são realmente 
importantes e significativos para a realização 
da Projeto Educativo Institucional, 
sem perder a dimensão do aqui e do 
agora, que exigem posicionamentos 
e decisões assertivas e pontuais para 
um sucesso constante e progressivo.

• Sonhar, Projetar, almejar, conquistar, realizar, 
transformar, mudar, crescer, vencer, evoluir.

Enfim, por ser uma Educação que passa 
pelo Coração, é, também, uma Educação 
que traz para perto, que aproxima, integra 

e une, tendo como fontes inspiradoras o 
Coração de Jesus e a Pedagogica Cleliana, 
fundamentos da Excelência  Educacional que 
se projeta em todas as ações institucionais e 
se consolida na formação integral das pessoas, 
nos diferentes contextos e realidades em que 
as Unidades Educacionais estão inseridas. 

E é sob esses fundamentos «Competente 
na Formação. Forte nos resultados» que 
as Unidades Educacionais elegem para cada 
etapa da Educação Básica, as expectativas e os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que devem caracterizar  a dinâmica de 
integração, articulação e continuidade de um 
projeto pedagógico escolar que, a curto, médio e 
longo prazos devem garantir a Educação Integral 
e a aquisição de competências e habilidades que 
permitirão ao educando conquistar o sucesso 
na trajetória profissional e a qualificação 
diferenciada no mercado de trabalho.

“Forte nos Resultados 
Competente na Formação.”
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Projeto Político Pedagógico
O Projeto Político Pedagógico (PPP) Institucional, mais do 

que um componente do planejamento escolar, exigido por lei às 
Instituições de Ensino do território nacional (LDBEN, nº 9394/96, 
no Art. 12), é definido como:

[...] uma ação intencional, com um sentido explícito e com um 
compromisso definido coletivamente. [...] fruto da interação 
entre os objetivos e prioridades da comunidade escolar, 
que estabelece, através da reflexão, as ações necessárias à 
construção de uma nova realidade. [...] um trabalho que 
exige comprometimento de todos os envolvidos no processo 
educativo. [...] É político no sentido de formação do cidadão 
para a vida em sociedade, e é pedagógico, porque define as 
ações educativas e as características necessárias para as escolas 
cumprirem seus propósitos e suas intencionalidades» (Veiga, 
2014). 

A Igreja Católica enfatiza a missão da Educação a partir da 
responsabilidade solidária, na qual contribui para a excelência 
educacional e para a busca de soluções que não dependem somente 
de uma decisão isolada, mas de um projeto assumido por todos e 
em todas as suas dimensões, como, também, do testemunho que 
passa pelas atitudes, esforços e vivência dos valores evangélicos, 
como um diferencial educativo capaz de redefinir e criar novas 
respostas aos desafios e às expectativas das famílias e da sociedade 
como um todo.
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O Projeto Político Pedagógico das Unidades Educacionais tem 
como fundamentos Jesus Cristo e o lema Institucional «Caritas 
Christi urget nos» -  A caridade de Cristo nos impele (2Cor 
5,14), e se consolida na missão de «revelar Cristo aos irmãos». 
Nesses, delineia-se a concepção de  Educação, como «Obra de 
amor» e como resposta de fidelidade ao seguimento do Mestre que 
exige competência para traduzir no hoje e no mundo os valores 
humanos e cristãos. Como documento norteador das práticas 
educacionais, o Projeto Político Pedagógico sistematiza os 
fundamentos Institucionais, epistemológicos e metodológicos, 
entendidos como princípios da Gestão Escolar, e reforça a 
coerência entre discurso e prática, expectativas e intencionalidades 
educacionais, referenciais e diferenciais definidos para atingir a 
excelência educacional no pensar e no fazer educativo, de forma 
reflexiva, competente e inovadora.

Portanto, é neste contexto e sob a luz da missão, visão e valores, que 
o Projeto Político Pedagógico consolida a identidade institucional 
e convoca todos os profissionais das Unidades Educacionais a 
assumirem uma renovada postura na ressignificação do trabalho 
e das práticas escolares voltadas para a formação integral dos seus 
membros e para a edificação de uma cultura inclusiva, sustentável, 
pacificadora, justa e solidária.

MISSÃO
Oferecer uma educação acadêmica, cristã que assegure a 

formação de cidadãos reflexivos, autônomos, éticos, criativos, 
solidários e socialmente responsáveis.

VALORES
• Evangelho.

• Espiritualidade do Coração de Jesus.
• Pedagogia Cleliana.

•  Ser Presença.

VISÃO
Ser uma Instituição Educacional de excelência, reconhecida 

nos locais onde atua.
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do Infantil  ao Ensino Superior



do Maternal
ao Ensino SuperiorInfraestrutura

Nossas estruturas são criadas para proporcionar lazer, 
interação, aprendizado, mobilidade, conforto, acessibilidade 
e integração, sendo possível a vivência da ampliação do 
universo socioeducativo e sociocultural.

Nas Unidades Educacionais, nossos alunos têm a 
oportunidade de aprender de diversas formas, explorar 
variados espaços e multiplicar suas maneiras de 
aprendizagem.

Os espaços mantidos em todas as unidades educacionais 
do IASCJ, contam com o acompanhamento de profissionais 
qualificados que contribuem para que os educandos se 
desenvolvam em todas as suas dimensões e tornem-se aptos 
para construir respostas à altura dos desafios atuais.
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O Colégio São José foi fundado em 1922, na 
cidade de Bauru, com características de uma escola 
paroquial, pelo Padre Francisco Van Der Mass, 
vigário paroquial da Matriz do Divino Espírito 
Santo. Com a mudança do vigário paroquial e o 
acúmulo do serviço pastoral, no dia 10 de janeiro 
de 1926, a convite do então pároco, padre Mariano 
Power, o IASCJ assumiu os trabalhos da escola, 
que atendia 233 crianças, distribuídas em quatro 
salas; o salão de festas da paróquia era utilizado 
para aulas de música e trabalhos manuais.  Em 
1939, as atividades do Colégio foram ampliadas 

e, no ano seguinte, iniciou-se o curso ginasial. 
Posteriormente, atendendo à demanda local, 
instalou-se o 2º grau, o curso normal e o internato. 
Ao longo do tempo, o Colégio São José tornou-se 
um referencial educacional para a cidade de Bauru 
e para a região. Sempre atento às necessidades 
de adequação, resultantes dos desafios dos novos 
tempos e sem perder sua tradição, o Colégio 
conjuga tradição e modernidade, proporcionando, 
à comunidade de Bauru e região, serviços 
educacionais de qualidade e excelência.

IASCJ
COLÉGIO SÃO JOSÉ

Rua Antônio Alves, 12-66 - Bauru/SP - CEP: 17060-500
CNPJ: 61.015.087/0006-70

DESDE 1926 - BAURU/SP

Com o espírito empreendedor próprio do 
IASCJ, o Colégio Sagrado Coração de Jesus foi 
fundado em 1934, iniciando suas atividades 
quase junto com a fundação da cidade de Marília 
– 1929. Desde então, o Colégio encontra-se em 
franco desenvolvimento e em um constante 
processo de atualizações e adequações às 
necessidades locais. A prestação de serviços 
educacionais dá-se atualmente do Ensino 

Infantil ao Ensino Médio. O  Colégio Sagrado 
Coração de Jesus, nessa realidade específica, 
busca formar progressivamente seus alunos, 
dentro de uma visão global de mundo, na qual 
crianças e adolescentes podem desenvolver suas 
capacidades e aptidões, a partir de uma formação 
integral.

IASCJ
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

DESDE 1934 - MARÍLIA/SP

Av. Nelson Spielman, 746 - Marília/SP - CEP: 17509-001
CNPJ: 61.015.087/0015-60
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Em 1935, Araçatuba, SP, era uma cidade 
nova, em fase de expansão com população 
basicamente advinda da área rural e imigrantes 
italianos, em busca de uma vida melhor. Em 
meio a esse contexto social, o IASCJ iniciou os 
trabalhos de pastoral e educação com as aulas 
ministradas em garagens. Apesar dos poucos 
recursos, iniciaram-se o curso primário, aulas 
de músicas e de trabalhos manuais. Mesmo com 
pouco espaço, o número de alunos crescia.

Em 1938, inaugurou-se o novo prédio e a 
escola foi intitulada como “Educandário Nossa 

Senhora Aparecida”. Em 1943, instalou-se o 
internato feminino, com o intuito de propiciar 
às menores, que não moravam na cidade, 
condições de frequentarem a escola. Em 1945, 
iniciou-se o curso ginasial e, em 1951, o 2º grau. 
A partir daí, o Educandário recebeu o nome de 
Colégio Nossa Senhora Aparecida. Atualmente, 
o Colégio atende crianças da educação infantil 
e ensino fundamental, oportunizando uma 
formação integral com o foco na formação de 
pessoas críticas, responsáveis, participativas e 
solidárias.

IASCJ
COLÉGIO NOSSA SENHORA APARECIDA

DESDE 1935 - ARAÇATUBA/SP

Pç. Mons. Victor Ribeiro Mazzei, 184 - Araçatuba/SP - CEP: 16010-430
CNPJ: 61.015.087/0005-99

A história do Colégio Sagrado Coração de 
Jesus também é pautada pelo pioneirismo, espírito 
empreendedor, pela ação sociopastoral, tradição 
e modernidade, características marcantes nas 
ações do IASCJ.

Iniciando suas atividades em 1937, com 
apenas 177 alunas inscritas no curso primário, no 
final da década de 80, deu-se início ao processo 

de revitalização do Colégio, ampliando seu rol 
de atendimentos tanto para meninos como para 
meninas. Ao longo de sua existência, o Colégio 
Sagrado Coração de Jesus procurou adequar-se 
às novas mudanças e exigências do mundo e 
da comunidade em que está inserido, o que o 
mantém na vanguarda do ensino na cidade de 
São Paulo.

IASCJ
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

DESDE 1937 - SÃO PAULO/SP

Rua Caraíbas, 882 - São Paulo/SP - CEP: 05020-000
CNPJ: 61.015.087/0016-41
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A tendendo à solicitação de D. Henrique 
Gelain, Bispo diocesano de Lins, em 1950, o 
IASCJ iniciou suas atividades na cidade de 
Birigui, SP, fundando o “Externato Sagrado 
Coração de Maria”, atendendo crianças da 
educação infantil e do ensino fundamental. No 
período de 1956 a 1966, houve um crescimento 
considerável das atividades do Colégio, fazendo-

se necessária a construção de novas instalações e, 
em 1966, inaugurou-se o que hoje conhecemos 
como Colégio Sagrado Coração de Jesus, uma 
entidade que se tornou parte importante do 
desenvolvimento da comunidade local. Dentre 
as diversas atividades realizadas pelo Colégio, 
destacam-se as desenvolvidas em parceria com 
pais, alunos e comunidade em geral.

IASCJ
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

DESDE 1950 - BIRIGUI/SP

Rua Santos Dumont, 482 - Birigui/SP - CEP: 16200-195
CNPJ: 61.015087/0011-37

Em 30 de março de 1950, iniciaram-se 
as construções do prédio onde inicialmente 
funcionaria o orfanato “Madre Clélia”. Em janeiro 
de 1951, chegaram a Adamantina as primeiras 
Irmãs Apóstolas que iriam coordenar os trabalhos 
iniciados em fevereiro do mesmo ano. Em virtude 
da falta de escolas na região, foi solicitada a 
modificação do projeto inicial, fundando, então, 
o Ginásio Madre Clélia, que passou a funcionar 
em fevereiro de 1952 e, em 1960, implantou-

se também a escola normal. Com o passar 
do tempo e o desenvolvimento da cidade, os 
adamantinenses foram sentindo a necessidade 
de uma escola privada de boa qualidade. Em 
janeiro de 2002, foram reinaugurados os espaços 
educativos do Colégio, com o funcionamento da 
Educação Infantil, trazendo alegria e satisfação 
à comunidade, pois tinham a certeza de uma 
escola com formação cristã para os seus filhos.

IASCJ
COLÉGIO MADRE CLÉLIA MERLONI

DESDE 1951 - ADAMANTINA/SP

Alameda Navarro de Andrade, 60 - Adamantina/SP - CEP: 17800-000
CNPJ: 61.015.087/0004-08
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Em 20 de outubro de 1953, o IASCJ recebeu 
autorização do Conselho Nacional de Educação 
para o funcionamento da faculdade de Filosofia 
Ciências e Letras do “Sagrado Coração de Jesus“ 
(FAFIL) na cidade de Bauru, SP. Em 1956, a FAFIL 
recebeu, do Ministério da Educação e Cultura, o 
reconhecimento como faculdade.

A FAFIL serviu de berço para o que hoje é a 
Universidade do Sagrado Coração - USC, unidade 
de educação superior mantida pelo IASCJ e 
destinada ao desenvolvimento da pesquisa, 
das ciências, bem como ao aprimoramento da 
formação profissional de nível superior, em 
diversos campos do conhecimento.

A USC prima pela formação de cidadãos e 
pela habilitação de profissionais competentes, 
tendo, como foco principal de sua ação educativa, 
a promoção integral do ser humano, baseada em 
princípios cristãos. Nesse sentido, a missão da 
USC é concretizada na excelência do ensino, da 
pesquisa e da extensão, expressa no compromisso 
social e na disseminação da ciência e do saber 
para o bem da sociedade.

Para isso, a USC conta com uma estrutura 
material e humana diferenciada e oferece uma 
pluralidade de cursos,   visando atender às 
necessidades sociais, conforme a realidade da 
comunidade local.

IASCJ
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO

DESDE 1953 - BAURU/SP

Rua Irmã Arminda, 10-50 - Bauru/SP  CEP: 17011-160
CNPJ: 61.015.087/0008-31

Em atenção à solicitação da Diocese de 
Bauru, em 1955, o IASCJ assumiu, no Bairro 
da Bela Vista, na cidade de Bauru, atividades de 
cunho social e educacional. No início, todas as 
atividades, promovidas pelos membros do IASCJ 
eram desenvolvidas no salão paroquial da Igreja 
Santo Antônio. Em meados de 1956, os trabalhos 
de assistência social e educacional foram 
ampliados para, aproximadamente, 500 menores 
em situação de vulnerabilidade. As crianças 

atendidas eram então distribuídas em 12 classes.

Após três anos de intensos trabalhos de toda a 
comunidade, em dezembro de 1958, inaugurou-
se o Colégio São Francisco de Assis. Desde 
então, o Colégio foi crescendo gradativamente. 
Atualmente, é caracterizado, pela população 
local, como um dos estabelecimentos de 
educação mais tradicional e conceituado.

IASCJ
COLÉGIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DESDE 1955 - BAURU/SP

Rua Santo Antônio, 6-56 - Bauru/  SP  CEP: 17060-500
CNPJ: 61.015.087/0010-56
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O Colégio Divino Espírito Santo iniciou 
as suas atividades com os cursos de educação 
infantil e ensino fundamental – 1ª e 2ª série, 
consolidando sua presença, no decorrer dos anos, 
como comunidade educativa capaz de oferecer 
um ensino de qualidade. Formar e preparar o ser 
humano de amanhã são as metas desse Colégio, 
que tem como referencial o Coração de Jesus e 
as diretrizes estabelecidas pela Sagrado Rede de 
Educação, de modo que seja possível viabilizar, 

ao educando, as condições para o seu pleno 
desenvolvimento, de modo que seja possível o 
exercício da cidadania e a transformação da 
história de sua comunidade.

O objetivo maior do Colégio Divino Espírito 
Santo é a realização plena do aluno como pessoa, 
seja na iniciativa, na responsabilidade, na vida 
espiritual ou, sobretudo, no compromisso com a 
comunidade.

IASCJ
COLÉGIO DIVINO ESPÍRITO SANTO

DESDE 1959 - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP

Rua Fabiano Porto, 85 - Espírito Santo do Pinhal/SP - CEP: 13990-000
CNPJ: 61.015.087/0014-80

Fundado dois anos após a inauguração da 
capital federal, o IASCJ Colégio Cor Jesu, apesar 
de todas as dificuldades pelas quais toda obra 
inicialmente passa , atingiu rapidamente um 
notável desenvolvimento.

Atualmente, o IASCJ – Colégio Cor Jesu é 
referência em ensino, na cidade de Brasília, 
oferecendo aos educandos um ensino 
personalizado comunitário, no qual propõe uma 
educação solidária, com uma nova perspectiva 
de obtenção do conhecimento, cujo o poder de 

analisar, julgar e sintetizar as ideias é valorizado 
pelo trabalho participativo, no ritmo do aluno, 
e sintonizado com a sua identidade pessoal.

Para garantir que esse compromisso seja 
efetivo, contamos com uma comunidade 
educativa e administrativa formada por 
excelentes profissionais, que continuamente 
passam por processos formativos de atualização, 
nas suas áreas específicas, e formação humana 
e espiritual.

IASCJ
COLÉGIO COR JESU

DESDE 1962 - BRASÍLIA/DF

Av. L2 Sul, Quadra 615, Bloco G - Brasília/DF -  CEP: 70200-750
CNPJ: 61.015.087/0020-28
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O Colégio Madre Clélia Merloni, fundado 
em 21 de agosto de 1999, na mais nova capital 
do país, hoje referência na região norte.  
Oferece uma educação Humanista Cristã, 
que assegura a formação de cidadãos 
reflexivos, autônomos, éticos, criativos, 
solidários e socialmente responsáveis. 

Um trabalho realizado em conjunto e que ganha 
força com ambientes adequados, corpo docente 
e administrativo competente, atendimento 
personalizado, proporcionando um ensino forte 
para toda vida.

IASCJ
COLÉGIO MADRE CLÉLIA MERLONI

DESDE 1999 - PALMAS/TO

Quadra 110, Norte, Alameda 21 Lote 33 - Palmas/TO - CEP: 77166-280
CNPJ: 61.015.087/0029-66

O IASCJ - Colégio Sagrado Coração de Jesus 
foi fundado em 2000, visando atender às 
necessidades de formação de crianças e jovens. 
Essa iniciativa é uma resposta concreta do 
IASCJ às situações vivenciadas pela comunidade 
local.

Um dos objetivos dessa unidade educacional é 
a formação de pessoas capazes de estabelecer 

relações interpessoais, que favoreçam a 
formação do espírito em equipe e da capacidade 
de liderança, que se concretizam nas atitudes de 
cooperação, respeito e solidariedade.

A existência do Colégio Sagrado Coração de 
Jesus é legitimada pela importância da cidade de 
Castanhal, no Estado do Pará, bem como o seu 
crescimento e a do bairro onde se localiza.

IASCJ
COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

DESDE 2000 - CASTANHAL/PA

Rua Cônego Luis Leitão, 2751 - Castanhal/PA  CEP: 68743-020
CNPJ: 61.015.087/0031-80
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Em 1999, a pedido do Senhor Bispo da Prelazia 
de Cristalândia, o IASCJ assumiu o Colégio São 
Geraldo, escola tradicional, de filosofia cristã, 
fundada pelos padres redentoristas, há mais de 
40 anos, na cidade de Paraíso do Tocantins/TO. 

Em parceria com o estado do Tocantins, no 
ano de 2000, as atividades educacionais iniciaram 

com 750 alunos e, atualmente o Colégio tem o 
seu trabalho premiado e reconhecido em todo o 
estado. Oportunizar uma educação de qualidade, 
que busque valores éticos e sociais para a 
transformação da sociedade e do mundo em que 
vivemos é o principal objetivo dessa unidade.

IASCJ
COLÉGIO SÃO GERALDO

DESDE 2000 - PARAÍSO DO TOCANTINS/TO

Praça da Matriz, 739 - Paraíso do Tocantins/TO - CEP: 77600-000
CNPJ: 61.015.087/0032-61

O Colégio Infantil Madre Clélia iniciou suas 
atividades em 1941, como Educandário Madre 
Clélia. Em 1985, o Instituto das Apóstolas do 
Sagrado Coração – IASCJ,  em parceria com 
a Prefeitura da cidade de Bauru, assumiu sua 
direção. Antes, a entidade recebeu os nomes de 
Orfanato São Vicente de Paula e Educandário 
Anita Costa, mantida pelo conselho dos 
Vicentinos. 

Os métodos pedagógicos da entidade são 
baseados no Referencial Curricular Nacional, que 

institui uma educação voltada aos processos de 
socialização.

Além das teorias necessárias para a formação 
integral da criança, compõem essa casa de 
Educação: o ambiente positivo, uma equipe 
dedicada e uma área verde que garante, às 
crianças, o contato com a natureza, em todas 
as suas maravilhas, tendo, no sorriso de suas 
crianças e na satisfação de suas famílias, seus 
maiores objetivos alcançados.

IASCJ
COLÉGIO INFANTIL MADRE CLÉLIA

DESDE 2016 - BAURU/SP

Rua Luiz Aleixo, 2-69 - Bauru/SP - CEP:17013-590
CNPJ: 61.015.87/0007-50
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Concepção de Escola
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A escola é um espaço plural, culturalmente 
diverso, que contribui com o desenvolvimento da 
pessoa e, socialmente, para o desenvolvimento da 
cidadania.

Segundo os princípios e diretrizes da Igreja 
Católica, a Escola é um ambiente privilegiado para 
a formação integral dos cristãos e é um serviço de 
suma importância para todas as pessoas.

Como Instituição Educacional, é chamada a ser 
o local onde se possa reconhecer a presença da Igreja 
de Jesus Cristo e promover a cultura humana. É o 
lugar de estímulo para o exercício da inteligência, 
da vontade, dos sentimentos, das experiências e das 
certezas vividas; é o lugar de comunhão, que deve 

oferecer uma educação de qualidade, capaz de 
preparar para o futuro.

Partindo dessa concepção, as Unidades 
Educacionais, empenhadas na missão 
humanizadora e profético-missionária no campo da 
cultura, projetam-se como instituições inteiramente 
voltadas à promoção da pessoa e à formação de 
personalidades sadias, responsáveis e capazes de 
opções livres e assertivas e buscam a excelência 
e o reconhecimento institucional, perseguindo 
os objetivos pautados no  acompanhamento dos 
processos educativos, no incentivo à participação 
dos pais e das famílias e na formação continuada 
dos docentes e colaboradores.

ENSINO BÁSICO
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“Educar é uma obra de amor.”
Madre Clélia MERLONI

A metodologia adotada pelas Unidades 
Educacionais propicia um processo de mudança 
e caracteriza-se como questionadora, integradora, 
crítica, impulsionadora da ação, dialógica, criativa e 
permanente. É importante ressaltar que os princípios 
metodológicos que norteiam as suas práticas estão 
coerentemente relacionados à visão, missão e valores 
institucionais e consideram a fase de desenvolvimento 
do aluno, sua individualidade e suas diferenças.

Os fundamentos consolidam-se na concepção 
de Gestão Escolar e dos princípios da Gestão da sala 
de aula (Conceito de Aula), da matriz curricular 
por competências (Conteúdos e saberes escolares), 
Matriz de Competências e Habilidades (Currículo 
por competência), Conceito de Transposição Didática 
(transformar um “objeto de saber científico” em um 

“objeto de ensino” = um saber a ser ensinado na sala 
de aula), dos Conceitos de Planejamento e Plano de 
aula (ferramentas e instrumentos metodológicos) e 
Projetos.

As dimensões da Gestão Escolar compreendem 
a adoção de atitudes e práticas interativas, 
participativas e democráticas, consolidadas em 
processos pedagógicos dinâmicos e globais, cujas 
ações e intenções educativas criam interações entre os 
sujeitos educacionais que atuam na unidade escolar, 
possibilitando o estabelecimento de redes e parcerias, 
na busca de soluções de problemas e alargamento 
de horizontes. A partir dessa concepção, a realidade 
escolar é vista de forma global, dinâmica e construída 
a partir do que as pessoas pensam, e como agem, 
e interagem. O ambiente e os comportamentos 

são dinâmicos, coordenados e orientados para a 
organização dos processos.

A metodologia de trabalho fundamenta-se nas 
dimensões da Gestão Escolar (LÜCK, 2009), que 
constituem os aspectos organizacionais da unidade 
educacional, a saber:

• Fundamentação e princípios educacionais 
e da gestão escolar - fundamentos legais;

• Planejamento e organização do trabalho 
escolar;

• Monitoramento de processos e avaliação de 
resultados educacionais;

• Gestão de resultados educacionais;

• Gestão democrática e participativa;
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• Gestão de pessoas;

• Gestão Pedagógica;

• Gestão Administrativa;

• Gestão do clima e cultura escolar;

• Gestão do cotidiano escolar.

Ao lado das dimensões, os indicadores de qualidades são:

• Foco na aprendizagem;

• Liderança educacional;

• Flexibilidade e autonomia; 

• Apoio da comunidade e participação dos sujeitos educacionais; 

• Clima e cultura escolar educativa;  

• Processo ensino-aprendizagem ativo;

• Avaliação do desempenho acadêmico contínuo;

• Supervisão de professores e resultados;

• Materiais e textos de apoio pedagógico;

• Ambiente escolar estimulante.

Dimensões Gestoras e indicadores de qualidade são, assim, os norteadores dos 
instrumentos – Planos de Curso e Planos de Aula, formulados e utilizados na gestão 
organizacional pedagógica.

A organização dos conteúdos tem como finalidade permitir a articulação do 
conhecimento adquirido com o pré-existente, em que são consideradas as experiências 
vividas de cada um, procurando coerência e integração entre teoria e prática, na busca 
de significado, para que o homem se coloque como sujeito do conhecimento e o 
compreenda como meio para uma transformação consciente da sociedade. O conteúdo 
programático é resultado de uma busca sistematizada dos saberes, que se desenvolvem 
com o objetivo de possibilitar, aos educandos, a gestão dos princípios (conceitos), dos 
processos (procedimentos) e relações (atitudes), favorecendo a aquisição de habilidades 
e competências educacionais.
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A Universidade contemporânea pode ser 
considerada um dos agentes comprometidos 
com a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade. Esse comprometimento expressa-se 
pela relação entre ensino, pesquisa e extensão. 
A articulação dessas dimensões possibilita 
o aprofundamento dos conhecimentos, 
ampliando os horizontes social, espiritual, 
cultural e intelectual, viabilizando, aos seus 
egressos, uma formação capaz de interagir com 
o contexto em que vivem e atuam.

Pode-se afirmar que existe uma relação 
entre a qualidade de vida da sociedade e a 
excelência das suas universidades. Propostas 

e ações que promovam o bem-estar social 
originam-se da união de esforços e da 
colaboração da comunidade universitária em 
suas diferentes áreas de atuação.

A Universidade do Sagrado Coração 
identifica-se pela excelência de seus projetos e 
pelo compromisso social a serviço da sociedade. 
Para atingir seus objetivos, cria oportunidades 
para todos que a procuram ou que nela atuam 
e se comprometem com o desenvolvimento 
da Instituição, permitindo elevar o grau de 
conhecimento nela desenvolvido, a reflexão 
sobre o seu papel social e o preparo para as 
ações socialmente necessárias.

Concepção de Universidade
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Por sua natureza, a Escola em Pastoral, fiel ao princípio 
de que “Educar é obra de amor”, acolhe o dom da Caridade 
como indicativo e imperativo do amor, tornando-se, ela 
mesma, o grande projeto da Escola Católica a serviço da 
pessoa.

 Inspirada na Comunhão, a Escola tem por lei o 
mandamento novo de amar como Cristo nos amou (Cfr. Jo 
13,34) e, por objetivo, o Reino de Deus; consequentemente, 
todas as pessoas das Unidades Educacionai são chamadas a 
“dar frutos na caridade para a vida do mundo” (OT, 
16), através de um novo ardor apostólico, vivido na dinâmica 
do cotidiano escolar, em todas as suas dimensões.

A Concepção Curricular de Pastoral, a partir das 
concepções descritas anteriormente, define os objetivos, 
programas e conteúdos educacionais da Escola em Pastoral, 
compreendidos como um conjunto integrado e articulado 
de situações-contexto, pedagogicamente concebidos e 
rganizados para promover aprendizagens significativas, 

focadas no desenvolvimento de competências, que envolvam 
os conhecimentos, as habilidades e os valores/atitudes.

Metodologicamente, propõe-se uma nova forma de ação 
educativa, que deve explicitar o implícito do Evangelho, ou 
seja, anunciar e viver Jesus Cristo com veemência e clareza e 
descobrir a ação criadora, salvadora e santificadora de Deus, 
na constituição e nas estruturas do ordenamento científico 
e acadêmico. A ação educativa, como toda ação humana, é 
movida por crenças, valores e princípios que dão referência e 
direção, definem opções, decisões e atitudes.

Na mesma linha, estabelece-se um currículo de pastoral 
que integra as concepções teológicas, éticas, filosóficas, 
psicológicas, antropológicas, sociológicas e educacionais, 
e que, inspirado no Evangelho, orienta a ação educativa, 
estabelece a coerência entre a teoria e a prática, no processo 
de ensino e aprendizagem.

Ensino Básico

Concepção de Escola em Pastoral
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A Pastoral da Universidade (PdU) tem como 
objetivo evangelizar a comunidade acadêmica 
pelo anúncio de Jesus Cristo e do Reino de 
Deus, por meio da busca contínua da verdade 
e da promoção do diálogo entre Fé e Razão e 
espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, 
segundo o carisma de Madre Clélia Merloni. 
Assim, deseja que seus integrantes sejam 
disseminadores de boas notícias e construam 

uma civilização de amor, paz e fraternidade 
no ambiente em que vivem e nas relações 
cotidianas.

Partindo desse princípio, a PdU busca, 
constantemente, movimentar a comunidade 
universitária, por meio de ações que envolvem 
estudantes, professores e funcionários. Todos 
em prol de um bem comum: ajudar o próximo!

Concepção de Pastoral Universitária
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Numa sociedade onde o individualismo 
enfraquece os laços interpessoais, a própria 
instituição familiar corre o risco de parecer 
insignificante; nós Apóstolas do Sagrado 
Coração de Jesus, respeitosas e sensíveis para 
com todos, realizamos várias ações para promover 
uma pastoral familiar adequada ao nosso tempo 
e que contribua para a consolidação da família, 
segundo as indicações da Igreja.

Atuar com base nos Valores do Evangelho, 
da Espiritualidade do Coração de Jesus e 
da Pedagogia Cleliana como centro da prática 
evangelizadora, aproximando ainda mais as 
famílias da experiência de amor e devoção ao 
Carisma Cleliano ao Sagrado Coração de 
Jesus.  

Privilegiar a parceria entre escola e família, 
indagando sua importância em atingir a educação 
e formação integral da criança e adolescente.

Transmitir as famílias os eixos que conduzem 
suas ações:

• Espiritualidade

• Formação

• Missão

• Celebração

Nossa missão é ser uma Pastoral que:

• Evangeliza para ser evangelizada.

• Escuta, busca e partilha conteúdos 
e vivências que contribuem para o 
fortalecimento do vínculo no núcleo da 
família.  

• Apoia, forma pessoas, constrói alianças e 
contribui na transformação da sociedade 
com base nos ensinamentos da Igreja Católica 
Apostólica Romana e Carisma Cleliano. 

Algumas ações que a PFC realiza:

• Comemoração ao Dia Internacional da 
Família.

• Encontro Regional das Famílias.

• Semana da Família Cleliana.

• Encontro de Aprofundamento Espiritual das 
Famílias.

• Missa Mensal na Unidade Educacional.

• Terço das Famílias.

• Cine Fórum. 

• Dia de missão em Pastoral.

“Acreditamos que “cuidar da família” – dom do Espírito 
Santo e imagem e semelhança de Deus – é uma missão 

necessária para a consolidação da formação integral 
das novas gerações.”

Pastoral Familiar Cleliana
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Projetos e Ações
Atenta a realidade e as demandas de um novo tempo, as 

Unidades Educacionais do IASCJ – Instituto das Apóstolas 
do Sagrado Coração de Jesus se projetam para uma Educação 
de qualidade apoiada nas novas soluções metodológicas de ensino, 
na formação de valores e nas competências que os alunos 
devem desenvolver, tanto em termos curriculares quanto pessoais e 
sociais.

Na Educação Infantil, a criança é um “sujeito histórico e 
de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura” (DCNEI – CNE/CEB nº 5/2009 – Artigo 4º). 

No Ensino Fundamental I – Anos Iniciais, ao valorizar as 
situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária 
articulação entre as experiências vivenciadas na Educação Infantil 
e as novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de 
ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-
las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de 
conhecimentos. 

No Ensino Fundamental II – Anos Finais, os alunos 
se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo 
devido à necessidade de se apropriarem das diferentes lógicas 
de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Como 
também, na capacidade de retomar e ressignificar as aprendizagens 
anteriores, inovando, visando ao aprofundamento e à ampliação de 
repertórios dos alunos, o fortalecimento da autonomia, oferecendo-
lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente 
com diferentes conhecimentos e fontes de informação. 

No Ensino Médio, adota uma concepção ampliada e plural de 
juventude, entendida como diversa, dinâmica e participante ativa 
do processo de formação que deve garantir sua inserção autônoma 
e crítica no mundo. As juventudes estão em constante diálogo com 
outras categorias sociais, encontram-se imersas nas questões de 
seu tempo e têm importante função na definição dos rumos da 
sociedade. Nesse sentido, a Escola deve assegurar aos estudantes 
uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias, 
consiga definir seus projetos de vida, tanto no que diz respeito ao 
estudo e ao trabalho como também no que concerne às escolhas de 
estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos.
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Ciências e Tecnologia
Destacar a importância da Ciência, Matemática, Cultura, 

Linguagem e da tecnologia para a vida de cada um e estimular o 
planejamento e a execução de projetos, incentivar a criatividade, 
o senso prático, a interdisciplinaridade dentro do ambiente 
escolar, desenvolver projetos em equipe, gerar atividades que serão 
expostas para oportunizar a capacidade comunicativa através das 
apresentações e exposições dos projetos.

Momentos onde os alunos apresentam brilhantemente seus 
trabalhos para a comunidade educativa e familiar. Nas aulas 
desenvolvem diversos trabalhos de forma significativa e prazerosa 
para aprendizagem. 

Os grupos se organizam de formas diferentes, a saber, maquetes, 
vídeos, cartazes, fotografias, experimentos e etc, tais práticas 

ajudam no desenvolvimento de conceitos, além de possibilitar uma 
melhor compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula 
sendo estas marcadas por uma história de aprendizagens, de forma 
diversificada, dinâmica e compromissada.

As Feiras de Ciências proporcionam aos educandos a interação, 
o trabalho coletivo, a criatividade, a criticidade, e a pesquisa 
envolvendo todos os outros conteúdos e promove a difusão dos 
conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa.

É utilizado aplicativos adequados para cada idade, jogos que 
estimulam o raciocínio lógico e que tenham o propósito de favorecer 
a construção do conhecimento de forma significativa, promovendo 
o conhecimento científico e desenvolvendo nos alunos os valores 
proativos ligados à liderança e autonomia.
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Cidadania
A cidadania sendo ensinada na prática e fundamentada 

nos valores, demonstrando os direitos e deveres do indivíduo 
(pessoa) em um Estado onde os cidadãos devem andar sempre 
juntos, uma vez que o direito de um implica necessariamente 
numa obrigação do outro, ensinando aos nossos alunos, 
recursos e práticas que oferecem a possibilidade de participar 
ativamente da vida, demonstrando respeito e valorizando o 
espaço onde ocorre o processo de ensino-aprendizagem, de 
maneira lúdica e expressiva da cidadania.

Explorar esse tema dentro do ambiente escolar é relevante, 
visto que possibilita aos alunos ampliarem os conhecimentos 
com relação às adversidades e também mostrá-los quais 

contribuições cada um pode oferecer a nossa sociedade. 
Estimulando todos a ter ainda mais atitudes de respeito, 
solidariedade e cooperação com as pessoas em suas diferentes 
formas, fortalecendo assim a construção da identidade.

Possibilita conhecer seus direitos, seus deveres e sua pertença 
ao povo brasileiro, respeitando sua história, suas culturas, seus 
territórios e seu modo específico de viver, buscando resgatar os 
valores cívicos e fazer com que os alunos se tornem cidadãos 
conscientes do seu papel na sociedade.

Estas ações integram todos os alunos, sendo consideradas 
atividades que  envolvem  participação, integração, 
comportamento e espírito de transformação social.
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Alimentação Saudável
Desenvolver o hábito de uma alimentação saudável, 

compreender a origem do alimento e seu valor nutricional, 
ensinando que o ato de se alimentar envolve diferentes aspectos 
que manifestam valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. 

As crianças em especial, são atraídas por cores e sabores, 
sendo assim, o cheiro, a cor, textura e sabor dos alimentos são 
primordiais para o processo de construção de uma alimentação 
saudável.

O nosso compromisso de possibilitar a internalização de 

conhecimentos de forma significativa e prazerosa, perpassa 
por várias atividades que estimulam nossos alunos, como o 
dia da fruta a interação em preparar alimentos e ensina-los 
a importância da boa alimentação para manter uma vida 
saudável.

Nossos alunos são convidados a participar dos processos de 
plantio, cultivo, colheita e preparação dos alimentos. Assim, 
podem vivenciar diversos conteúdos trabalhados em sala de 
aula, além de criar hábitos saudáveis e sustentáveis para a vida.
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Compromisso Socioambiental
A educação ambiental é um dos tópicos mais importantes a 

serem absorvidos nos dias atuais, compreender as interações entre 
o ser humano e a natureza bem como os possíveis impactos que 
nossas ações podem gerar no meio ambiente e em nós mesmos 
são os objetivos do nosso compromisso socioambiental. 

Nessa perspectiva, é enfatizado, a educação ambiental, a partir 
da proposta dos 5Rs, que consistem em REPENSAR, REDUZIR, 
RECUSAR, REUTILIZAR E RECICLAR. Formar nossas crianças 
e adolescentes para um estilo de vida ecologicamente correto, 
preservando assim nossos biomas, é uma necessidade do mundo 
atual. Por isso, por meio de projetos pedagógicos ao longo do ano, 
todos os segmentos das nossas unidades educacionais vivenciam, 
estudam e pesquisam possibilidades viáveis de uma convivência 
responsável e solidária com o ambiente em que habitamos.

O contato com a terra, a descoberta de inúmeras formas 

de vida, o encanto com as mudas que brotam como mágica, 
e o cuidado para conscientizar a comunidade escolar sobre a 
necessidade do aumento de práticas sustentáveis bem como 
sobre a urgência da redução de danos ambientais para formar 
cidadãos que tenham um estilo de vida ecologicamente correto, 
preservando, assim, os biomas brasileiros.

Desenvolvemos com os alunos posturas responsáveis diante 
dos problemas ambientais, tais como poluição, desperdício 
da água além de ressaltar a importância dos cuidados para 
nosso ambiente, identificando as situações negativas como os 
desmatamentos, queimadas, extinção de animais, estimulando 
assim o amor pelos animais e conservação da natureza.

Compreendendo as interações entre o ser humano e a 
natureza, bem como os possíveis impactos que nossas ações 
podem gerar no meio ambiente e em nós mesmos.
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Compromisso Sociocultural
Estimular e desenvolver as habilidades dos nossos alunos a 

partir da interdisciplinaridade dos componentes curriculares 
trabalhados em sala de aula, conhecer e vivenciar as origens e as 
características das manifestações culturais brasileiras.

Promovendo assim conhecimentos diversos, gerando 
aprendizados significativos e concretizando um pouco do que 
foi vivido em nosso cotidiano escolar, estas ações enriquecem os 
conhecimentos, por meio de atividades lúdicas e pedagógicas, 
contribuindo para a socialização de todos os envolvidos, 
proporcionando a desenvoltura e a interação dos participantes.

As festas folclóricas são muito importantes e guardam 
memórias de vários costumes que foram vividos no Brasil e são 

comemoradas em todo o território nacional, conforme suas 
origens.  Celebramos sempre estes momentos com muita alegria 
e nossos alunos se fantasiam, dançam, brincam, além disso, no 
âmbito pedagógico, produzem trabalhos artísticos e aprendem 
sobre as manifestações culturais.

Temos também projetos variados e noite dos talentos com o 
objetivo de estimular e desenvolver as habilidades dos nossos 
estudantes a partir da interdisciplinaridade dos componentes 
curriculares, trabalhados em sala, onde os estudantes são 
envolvidos em trabalhos com contextos históricos, músicas, 
análises de textos, oralidade, dentre outros de forma lúdica e 
criativa adquirindo conhecimentos da pluralidade cultural 
existente no Brasil.
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Conhecimento além da Sala de Aula
Promover o aprendizado além dos muros da escola, 

permitindo que nossos alunos levantem hipóteses, descubram 
novos conhecimentos e vivenciem o que aprenderam na escola 
e assim facilitar a aprendizagem dos conteúdos por meio das 
articulações entre a teoria e prática, da observação do meio e da 
análise do espaço vivido.

Vivenciando um espaço que foi concebido para transformar os 
conteúdos das áreas do conhecimento em um ambiente lúdico, 
didático e por vezes interativo, e em cada área, podemos realizar 
inúmeras abordagens sempre relacionando com o conteúdo 

trabalhado em sala de aula.

Nestes momentos são desenvolvidos a capacidade de observação, 
ampliando o conhecimento complementando os conteúdos, 
melhorando  assim, a alfabetização através do incentivo, a 
expressão da criatividade e a melhora dos conhecimentos 
linguísticos de crianças e adolescentes sendo possível estimular 
e desenvolver as habilidades dos nossos estudantes a partir da 
aprendizagem dos componentes curriculares trabalhados em 
sala de aula.
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Família e Escola
A parceria Escola e Família é vital para o sucesso do educando. 

Juntas, cada uma com suas obrigações trabalham com o objetivo 
de formar cidadãos plenos.

A família é o amor que plantamos em solo fértil, com raiz 
forte que cultivamos e cuidamos constantemente, para que 
brotem belas flores e bons frutos. Com esta parceria família e 
escola, ficamos mais fortes e com certeza temos a oportunidade 
de multiplicar o amor entre nossos alunos.

Junto com as famílias esperamos que todos possam apropriar-
se dos saberes que são apresentados com comprometimento, 
perseverança, dedicação, compromisso, entrosamento e 

equilíbrio.

Oferecendo uma educação integral onde os valores são 
compartilhados pelo sentimento de suporte, segurança, 
confiança, bem-estar emocional, saber lidar com as diferenças 
e sentir apoio para tomada de decisões onde o respeito ao outro 
está acima de qualquer coisa.

A família é feita de laços para durar, não importa se é de 
sangue ou de coração, o importante é que exista amor e sabemos 
que quando família e escola andam de mãos dados os resultados 
são muito mais assertivos e possibilita aos nossos alunos um 
crescimento intelectual e emocional.
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Gestão de Sala de Aula
Para as Unidades Educacionais a aprendizagem é a 

apropriação do conhecimento pelo aluno. Só se concebe 
a aprendizagem quando há vivências significativas com o 
saber, num dinamismo contínuo de construção do ser com a 
objetivação de uma formação integral.

O Conhecimento não significa apenas assimilar passivamente 
um saber, um conteúdo, um objeto., mas podemos admitir a 
ideia de que se deve partir de algo, que deverá ser transformado 
e repensado. 

A interação com o objeto de estudo constrói significativamente 
o conhecimento. Além disso, cria um universo lúdico que 
permite a aprendizagem cooperativa, o que torna a aula mais 
atraente e divertida, a sala de aula, longe de ser um espaço 

meramente destinado para a transmissão ou reprodução do 
saber, é um ambiente estimulante no desenvolvimento da 
criatividade, reflexão, partilha e da instigação para a construção 
do conhecimento.

Atento aos quatros pilares da educação, aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, o professor 
é um mediador e fomentador da curiosidade e do desejo de 
persistência dos alunos, além de ser um referencial de valor 
na gestão do conhecimento, o momento do ensino gerenciado 
pelo professor é fundamental para consolidar no processo de 
aprendizagem a aquisição de competências e habilidades que 
norteiam o eixo metodológico.
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Incentivo a Leitura
Despertar o prazer pela leitura em nossos alunos, transporta-

los ao mundo encantado do conhecimento, transformando a 
literatura em um instrumento para abordar conteúdos de outras 
disciplinas.

Com este incentivo realizar a criação de elos entre a literatura 
e outras áreas do conhecimento, respeitando a singularidade de 
cada área e propiciando momentos de leitura individual, coletiva 
e compartilhada em sala de aula, momentos na biblioteca e 
outros espaços da escola.

Valorizando a leitura como fonte de inspiração, utilizando 
técnicas de dramatizar e fazer encontros, oportunizar a 

criatividade, imaginação, humor, ilusionismo, desenvolver o 
hábito de ouvir com atenção, enriquecer e ampliar o vocabulário, 
intervir, posicionar, julgar e modificar historinhas e contos, 
desenvolver o pensamento lógico e a rapidez de raciocínio, 
permitir a livre expressão, promover e estimular a linguagem 
oral, desenvolver atenção e coordenação motora fina e ampla, 
relacionar e estimular a expressão corporal e cuidar e valorizar 
os livros.

Com todas estas ações formar leitores autônomos, com um 
amplo repertório de critérios de escolha e com possibilidades de 
analisar e de falar sobre literatura.
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Incentivo ao Esporte
Desenvolver habilidades físicas e competências sociais, 

como o respeito, a resiliência e a colaboração, o esporte é 
evidentemente, uma das mais expressivas manifestações do 
movimento humano, ele é pedagógico, pois, por meio de seus 
princípios e técnicas, desenvolve habilidades e competências, 
como: o condicionamento físico, a sociabilização, a destreza, o 
equilíbrio, a disciplina etc. 

Além disso, proporciona bem-estar, trabalhando não 
apenas o movimento como também sensações e sentimentos 

e por acreditarmos que a escola é um espaço de formação, 
valorizamos atividades que favoreçam o desenvolvimento das 
diversas potencialidades dos alunos, com objetivo de integração, 
respeito, resiliência e cooperação.

Proporciona aos nossos alunos a importância de aprender a 
ganhar e perder, pois a vida é norteada por estes sentimentos e 
a pratica do esporte permite a todos vivenciar estas emoções e a 
lidar com frustrações, superações e momentos de plena alegria 
quando atingem os objetivos. 
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Pastoral Educacional
“Pode-se crescer no amor de Deus amando-o, isto é, 

multiplicando, dia e noite, as aspirações de amor para 
com Ele. Cada ato de amor é como lenha colocada no fogo: 
aquece, aumenta a chama do nosso amor.” (Madre Clélia)

A Pastoral Escolar proporciona momentos fortes de 
espiritualidade, direcionadas pela força da Palavra de Deus, que 
possibilita a todos refletirem, como o reconhecimento em relação 
a indiferença e dispersão diante das demandas do cotidiano que 
por vezes afasta-nos de uma aproximação maior com Jesus e das 
pessoas.

O ambiente é preparado para proporcionar a todos que por 
lá passassem, uma experiência com o amor do Deus que se fez 
homem. Para tanto, são realizadas reflexões com dinâmicas cujo 
objetivo é ressaltar a importância singular de cada um e que 
nossas falhas não são capazes de diminuir a graça de Deus em 
nossas vidas e Seu amor por cada um de nós.

Certamente nossos alunos e colaboradores têm a oportunidade 

de se sentir amados e acolhidos por este Deus que teve coragem 
de ir até as últimas consequências por amor à humanidade. O 
objetivo é ensinar a como lidar com as suas emoções, sentimentos 
e proporcionar um ambiente social mais amigável, permitindo 
que as crianças, jovens e adultos desenvolvam relacionamentos 
saudáveis e maneiras de se posicionarem assertivas, sem atitudes 
inadequadas contribuindo para o processo de fortalecimento 
espiritual e motivá-los a promover ações de transformação do 
mundo.

Que a Palavra de Deus oriente os passos de nossos queridos 
alunos, professores e famílias, sempre pautados no amor ao 
Sagrado Coração de Jesus e carisma de nossa Bem-Aventurada 
Madre Clélia 

“Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso! Sagrado Coração de Jesus, confio e 
espero em Vós! ”
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Dia do Binquedo e Semana da Criança
Na educação o brincar é um potente meio que permite vivenciar 

a aprendizagem como processo social. Este é um momento 
SAGRADO. É brincando que a criança desenvolve o cognitivo, 
o modo de aprender e interagir com o mundo, pessoas, coisas e 
símbolos.

A brincadeira faz parte da vida da criança e incluí-la no 
ambiente escolar, tem como pressuposto o duplo aspecto de 
servir ao desenvolvimento da criança enquanto indivíduo e à 
construção do conhecimento.  Brincar favorece a autoestima da 
criança com seus pares, propiciando situações de aprendizagem 
e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Por meio 
de brincadeiras a criança aprende a agir, tem sua curiosidade 
estimulada e exercita sua autonomia. Dessa forma, a criança 
desenvolve sua capacidade de raciocinar, de julgar, de 
argumentar, de chegar a um consenso.

Contudo, é necessário fornecer suporte para que haja qualidade 

nas brincadeiras, as quais formam um espaço de aprendizagem 
onde novas significações são constantemente construídas.

Entendemos  que nas  brincadeiras  os  alunos têm a 
oportunidade de desenvolver o conceito do “cuidar do espaço”, 
abordando o respeito com o espaço físico da escola, bem 
como com colegas, auxiliares e também com os materiais 
disponibilizados para a realização das atividades recreativas.

Momento de promover, durante a semana da criança, 
atividades extraclasse, variadas e interessantes, visando dar a 
criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas, as 
crianças brincam, correm, pulam e gritam, mostram ao mundo 
como se deve viver cada momento: com muita alegria!

“Imagino uma escola, lugar de sonhos e fantasias, onde o 
corpo faminto de SABER encontre o SABOR da descoberta, o 
prazer de aprender...”
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Conquistas e Resultados
Nossas conquistas e resultados são a soma de todos os 

trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano letivo e a nossa 
competência na formação mostra resultados fortes em todas as 
áreas, permitindo que nossos alunos exercitem suas capacidades 
cognitivas e seus talentos, dominando as habilidades físicas, do 
saber e do pensar.

As conquistas e resultados são excelentes momentos para 
desenvolver competências sociais como o respeito, a resiliência 
e a colaboração, sempre celebrando as vitórias e os desafios 
superados do ano.

As premiações, além de valorizar os alunos, também visa 
promover uma cultura a fim de motivar os mesmos na busca da 
excelência educacional do ensino e da aprendizagem e com isto 
faze-los sentir o reconhecimento e a valorização.

Além de ampliar a gratidão pela etapa vencida com sucesso 
e identificar a importância da convivência entre alunos e 
a comunidade educativa, são estimulados a agradecer e 
compartilhar estes momentos com os familiares e que este 
convívio é muito importante no dia a dia, em todos as etapas e 
também nos momentos de festas e conquistas.

CONQUISTAS QUE PREPARAM PARA O FUTURO,  PARA O MUNDO E PARA A VIDA! 



 127iascj  |  www.apostolas.org.br RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus 8



iascj  |  www.apostolas.org.br 128

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

8



 129iascj  |  www.apostolas.org.br RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus 8



iascj  |  www.apostolas.org.br 130

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

8



 131iascj  |  www.apostolas.org.br RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus 8



iascj  |  www.apostolas.org.br 132

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

8



Instituição 
que Aprova!



Fiéis às orientações eclesiais e ao projeto Cleliano, nossas Unidades 
Educacionais, empenhadas na missão humanizadora e profético-
missionária no campo da cultura, projetam-se como instituições 
inteiramente voltadas à promoção da pessoa e à formação de 
personalidades sadias, responsáveis e capazes de opções livres e 
assertivas.  Buscam a excelência e o reconhecimento institucional, 
perseguindo os objetivos pautados no acompanhamento dos 
processos educativos, no incentivo à participação dos pais e das 
famílias e na formação continuada dos docentes e colaboradores.
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ALISON BORBA FERREIRA 

Engenharia- FEI
 Engenharia - Mauá
 Estatística - UFSCAR

AMAURY GALACCI MALVAR 

Administração
PUC 

ANA BEATRIZ MAREGA BELEM

Medicina- AMEMA
Treineiro

ANA CAROLINE 
PEREIRA ALVES

Estética
 Uniplan

ANA MARCELA 
BANDEIRA MACHADO

Medicina Veterinária - UnB
Aguardando 2º Chamada

ANDRÉ REDER JUREIDINI 

Medicina Veterinária
São Judas

 

ANDRESSA GOMES DUVALE

Farmácia
Ulbra 

ANDRESSA PITAGUARY 
ZORZETTO 

Biomedicina 
USC

BÁRBARA GONÇALVES
 LUIZ DE LIMA

Psicologia
Unimar

BARBARA NAKASHIGE 
BATISTA 

Medicina
UNINOVE 

BEATRIZ CRISÓSTOMO 
PEREIRA 

 
Direito - FGV
 Direito - PUC

 Lazer e Turismo - USP

BEATRIZ JULIANI 
PEREIRA COSTA

Enfermagem
FAMEMA

BEATRIZ PEAZETTI
ROCHA RIVAS 

 
Direito - PUC

Direito - Mackenzie 

BIANCA NOGUEIRA BRAGIM
 

Odontologia
USC

BRENA FIGUEIREDO 
RIBEIRO

Enfermagem
UniCeub 

BRUNO MESSIAS 
LOVERBECK 

Engenharia de Software
UTFPR

CAMILA MARIANO COMIN 
GONÇALVES

 
Medicina- UNIP

 Medicina -São Judas
 Medicina -UMC 

CAMILA RAAD ATTALA 
 

Jornalismo - Mackenzie
 Jornalismo - Belas Artes 

CARLOS EDUARDO DUTRA 
DE MEDEIROS

Ciências da Computação
IESB 

CARLOS HENRIQUE 
MOISÉS MAIOLI 

Engenharia de Produção
Mackenzie

CÁSSIO AUGUSTO
 ALVES LUIZ 

Psicologia
USC

DANIA SADALLAH KADER

Pedagogia
Aguardando 2º Chamada

DANIELE PEREIRA RIZZI

Farmácia
UNIMAR

DOUGLAS GOMES 
DE SOUZA

Educação Física
Unieuro
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ELISA CRISTINA SARAIVA 
CASTELLO

Administração
UniCeub

ENRICO FERRARI COSULICH
 

Publicidade e Propaganda
PUC

 Publicidade e Propaganda
Anhembi Morumbi

ENZO MORGADO BALDOCCHI 

Medicina Veterinária
Anhembi Morumbi

FELIPE AGUILHAR 
BERNARDO 

Ciência da Computação
USC

FELIPE DE CAMARGO 
OSORIO RODRIGUES 

Ciências Contábeis
Mackenzie

FELIPE DO VALE PUERTAS 
 

Publicidade e Propaganda
UNIP

 Publicidade e Propaganda
UNICSUL 

FERNANDA CORRÊA GOMES

Nutrição
UniCeub

FILIPE DE SOUZA MORAES 
ZAMARIOLLI

Medicina
UNIMAR

FILIPE MASCARENHAS IKAWA

Ciências Contábeis
UnB

FREDERICO INETE QUAGGIO 

Arquitetura
USC

GABRIEL DE ASSIS PACHECO 
BLUMENSCHEIN 

Jornalismo
Cásper

GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA 
 

Publicidade e Propaganda
Cásper

 Publicidade e Propaganda
Mackenzie 

GABRIEL QUERUBIM RIEHL 

Física
UFSCAR

GABRIEL TABLAS 
DE MIRANDA

 
Engenharia Aeroespacial

UnB
 Engenharia Automotiva

UnB
 Engenharia Eletrônica

UnB
 Engenharia de Energia

UnB
 Engenharia de Software

UnB

GABRIELA NASCIMENTO MAIA

Medicina
UNIMAR

GABRIELA THENN DE 
BARROS S. NILO 

Administração
Anhembi Morumbi  

GABRIELE MEDEIROS 
CHICILIA

Psicologia 
UNIMAR

GABRIELLA BELLUZZI 
RIBEIRO 

 
Fisioterapia - São Camilo
 Administração - ESPM
 Administração - FAAP

 Administração - Mackenzie 

GERALDO

Medicina Veterinária
Ulbra 

GIOVANA BRUNELLI 
MARTINS PEREIRA 

História
UFT

GIOVANA MARIA LOPES
DE ARAUJO

Publicidade e Propaganda
UFG

GIOVANNA CARMINHOLI

Medicina Veterinária
Anhembi Morumbi 

GIOVANNA MARIA 
CORREIA CHILIO

 
Geografia

UFGD
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GIOVANNA MORAES PAES
 

Engenharia de Produção
UNIVEM

 Engenharia de Produção
 USC

 Arquitetura
 FAIP

 Engenharia Cívil 
FAIP

 Engenharia de Controle de 
Automação  - IFSP

 Engenharia de  Produção 
Mecânica - UNIMAR

GLORIA CATALAN FACIN 

Administração
UFMS

GUILHERME PIRES 
PREVIDELLI 

Educação Física
UNESP

2º Lugar

GUSTAVO ANDRADE LIMA

Matemática
UnB

Aguardando 1º Chamada

GUSTAVO HENRIQUE 
TAVARES ROCHA

Administração
UniCeub

GUSTAVO MALAVAZI IORIO 
 

Engenharia Mecânica
FEI

 Engenharia Mecânica
Mauá

 Engenharia Mecânica
Mackenzie 

GUSTAVO SEGISMUNDO 
GIRALDI DE MELO 

Engenharia Elétrica
FEI 

HENRY CARDEAL 
MONTEIRO GROSSO 

 
Direito 
FAAP

 
Direito 

UNIPAMPA
 

Engenharia Ambiental
FMPFM – Fac. Municipal Prof. 

Franco Montoro
1º Lugar

INARA ARRUDA VELASCO
 

Relações Internacionais
PUC - SP 
4º Lugar

Relações Internacionais
PUC - MG
2º Lugar

INGRID VITÓRIA DE OLIVEI-
RA FERREIRA 

Engenharia de 
Telecomunicações

UNESP 

IRIS GIOLO CAVERSAN

Odontologia
UNIMAR

ISABELA DE SOUZA SANTOS

Medicina
UNIMAR

ISABELLA MARTINS RAMOS

Medicina
FAMEMA
Treineiro

ISABELA ROCHA DELCORÇO 
 

Gestão de Políticas Públicas
USP

 
Administração Pública

FGV
 

Ciências e Humanidades
UFABC 

ISABELLA PEREIRA 
MEDEIROS

Biblioteconomia
UnB

Aguardando 2º Chamada

ISABELLA PEREIRA
 MEDEIROS

Enfermagem
UDF

ISABELLA PEREIRA 
MEDEIROS

Medicina
UniEuro

ISADORA FREITAS REIS

Engenharia Florestal
UFSM

IZABELA SANTOS

Odontologia
Ulbra 



iascj  |  www.apostolas.org.br 138

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

8

IZABELLA TAKAOKA GAGGINI
 

Turismo
UNEB

1º Lugar

Medicina
UNIVERSIDADE DO BRASIL

JACQUELINE DUARTE SAM-
PAIO

Agronomia
UENP

JAMILY CRISTYE
 RIGONATTO GOMES 

Biotecnologia
UTFPR

JOÃO PEDRO COLOMBO 
SOARES

 
Direito- UNIVEM

 Direito - UNIMAR

JOAO PEDRO PEREIRA 
RODRIGUEs 

Engenharia Civil
UNESP

JOÃO VÍTOR CHAMIÇO
DE OLIVEIRA

Geologia
UnB

JOÃO VÍTOR TELES 
CENTRONE 

Ciência da Computação
Mackenzie

JULIA ALVES CERQUEIRA 
GAMA DANTAS 

 
Publicidade e Propaganda

ESPM
 Direito - FAAP

JÚLIA DIAS GARCIA 
DE ARAÚJO 

Teatro
Célia Helena 

JÚLIA LOPES RAVAGNANI 

Administração
UFMG 

JULIA MARIANO COMIN 
GONÇALVES

 
Odontologia e Biomedicina

UNIP
 Biomedicina

UMC 

JULIO DE CASTRO TORRES

Letras Japonês
UnB

JÚLIO MAZUQUELI 
LOPES PEDROSO

Odontologia
UNIMAR

KAROLINE COLOMBO 
DA PENHA

Medicina Veterinária
UNIMAR

LAUANDA CRISTINA NUNES 
DOS SANTOS

Pedagogia
UFPB

LEONARDO HENRIQUE ZOIA

Engenharia Ambiental
UNESP

LEONARDO RAFFOUL 
DE MOURA

Enfermagem
FAMEMA

LEONARDO RAMOS BEJCZY 

Arquitetura e Urbanismo
Mackenzie 

LETÍCIA DE ALMEIDA 
NASCIMENTO

Farmácia
UnB

LETICIA YURIE NAKAMURA

Engenharia Florestal
UnB

LISANDRA MULLER AMORIM

Administração
UNIMAR

LORENA GAMBINI FERNANDO 

Psicologia
São Camilo

LUAN FELIPE POZENATO
 

Direito- UNIMAR
Direito - UNIVEM
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LUANA DARA PONCE 

Educação Física
UNESP

LUCA LOPES BARCELOS 

Ciência da Computação
USP

LUCAS DE SOUZA PUGSLEY

Engenharia Civil
UniCeub

LUCAS RESENDE CORREIA 
DOURADO

Ciências Políticas
UDF

LUCAS SILY BENVENUTO 

Ciência da Computação
IFSP 

LUCCA CARBONE 
LAURENTINO 

Ciência e Tecnologia
UFSC

LUCIANNA LEME 
DE OLIVEIRA 

 
Arquitetura e Urbanismo

Mackenzie
 Gastronomia

SENAC

LUIGI MONTANARI 
LOPES FAIACIDA

Administração
UFPB

MARIA CAROLINA DE 
OLIVEIRA ALBUQUERQUE 

Psicologia
São Camilo

MARIA EDUARDA BARROS

Medicina
UNIRV 

MARIA EDUARDA DE 
MACEDO SILVA 

Fonoaudiologia
USP

MARIA EDUARDA LOPES DE 
JESUS MACÊDO

 
Serviço Social

UnB
 Gestão Pública

IFB 

MARIANA GRANDINI 
ARTHUSO 

Psicologia
USC

MARIANA PADUA

Direito
Unest 

MATEUS DE ALMEIDA E 
SILVA DORIGON 

Direito
Mackenzie

MATEUS MORAES DE ARAUJO

Engenharia Civil
UniCeub

MATHEUS DE JESUS TORRES 

Agronomia
UFAL 

MATHEUS FELIPE LOPES 
DE ARAUJO

Educação Física
UNIPAMPA

MATHEUS SILVA CHAVES

Ciências Contábeis
Unieuro

MILENA PISSIN

Enfermagem
FAMEMA

MIRELLA GOMES DE
 VASCONCELOS

Direito
UniCeub

NATHÁLIA LIMA DE SOUZA

Biblioteconomia
UnB

NICOLAS MARTORELLI DOS 
SANTOS DE NOVAES

LEA (Línguas Estrangeiras 
Aplicadas)

UnB

PAULO OTÁVIO

Zootecnia
UNESP
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PAULO VINÍCIUS 
ROCHA PRADO

Nutrição
UniCeub

PEDRO DOURADO CARDOSO
 

Cinema
Anhembi Morumbi

PEDRO TEIXEIRA SICCHIERI 

Medicina Veterinária
Anhembi Morumbi 

RAFAEL CASAGRANDE

Direito
UNIVEM

REBECCA MARIA F
ERREIRA ARECO

Engenharia Florestal
UnB

RENAN MARCEL 
BARATA CHAVES

Gestão de Agronegócio
UnB

RENATO CABO BARBOSA 
TEIXEIRA 

 
Engenharia Elétrica

FEI
 

Engenharia Elétrica
Mackenzie

RENATO NAVARRO CALIXTO 
 

Engenharia de Produção
FEI
 

Engenharia de Produção
Mackenzie

SAMUEL

Arquitetura
Ulbra 

SAMUEL NEVES DOS SANTOS 

Música
UFMT

SERGIO DUARTE MONELLO 

Direito
ITE - Bauru

SÉRGIO JOSÉ DA SILVA FILHO 

Direito
Mackenzie

STELLA RIBEIRO MONTALVÃO

Enfermagem
UnB

Aguardando 2º Chamada

STEPHANIE MARK LI 
 

Arquitetura e Urbanismo
USP

 
Arquitetura e Urbanismo

UFMG
 

Arquitetura e Urbanismo
FAAP

 
Arquitetura e Urbanismo

Mackenzie

THALITA DA SILVA VELANI

Odontologia
UNIMAR

THAYNARA BARATELLA
 DA RUA

 
Arquitetura

FIB

THIAGO ALVES

Ciências da Computação
UFT

VICTOR HUGO BASTAZINI 

Química
UFMS

VICTORIA MILANÊS 
ALEXANDRIA

Filosofia
UnB

Aguardando 2º Chamada

VINICIUS DE OLIVEIRA MOLA 

Banco de Dados
FATEC

VÍTOR HUGO VIEIRA 
BICALHO

Engenharia de 
Produção Mecânica

UNIMAR

YURI SOUZA PINTO

Engenharia de 
Produção Mecânica

UNIMAR
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ANA LISETE 
ZANETTI GONÇALVES FRAGA 

CTI

ANTÔNIO 
ANDRADE TRAUTHMAN 

IFTO

BEATRIZ AKEMI ITO DE SÁ

ETEC

BRENO 
DE CARVALHO DEMARCO 

IFTO

CAUÊ EDUARDO 
PACHECO NEPE 

 IF

CHRISTIAN NEVES D
E CASTILHO FILHO 

CTI

ERIC GENARO SILVA

ETEC

ESTER MOTA REIS

IFTO

FELIPE 
DE CASTRO SOUZA 

CTI

FERNANDA
DEGRAF CAMARGO

IFTO

FERNANDO T.
AGAWA SILVA

ETEC

FILIPE C.
ARVALHO BIAZOTO

ETEC

GABRIEL 
DE ALMEIDA CERQUEIRA

 ETEC

GABRIEL 
DE SANTI LOZANO

ETEC

GABRIEL
 RUIZ SCREMIN 

CTI

GABRIEL 
SCRAMIM GONZALES

 ETEC

GABRIELE 
CARDOSO TRABAQUINI

ETEC

GUILHERME 
SOUSA DO COUTO

IFTO

GUSTAVO ABDO SAID 

CTI

IGOR DE OLIVEIRA CANHO 

CTI

IGOR OLMO DA SILVA

 ETEC

ISABELA DE CASTRO NAVARRO
 

CTI

ISADORA MARIA BRIGATI
 

ETEC

JOÃO BATISTA 
TOMAZINI STURIALE 

 IFTO
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JOÃO FELIPE ARAUJO LANNA 

IFTO

JOÃO GABRIEL 
NOCE LAUREANO

 CTI

JOÃO MARCOS 
MARTINS DE SOUSA 

IFTO

JOÃO PEDRO 
GUALTI GUERRERO

 ETEC

JOÃO VÍCTOR 
ALVES MARANGON

 CTI

JOÃO VICTOR AZEDO

 ETEC

JOÃO VITOR
 RIBEIRO CAVALHEIRO 

CTI

KAIO AGUILAR HERRERA 

 IFSP 

KAIO CESAR 
KARIN DARIO 

 CTI

LETÍCIA 
GRACIANI GONÇALVES 

CTI

LIVIA MARIA 
MONFERDINI 

IF

LUCAS CASTOR GUANHO

 ETEC

LUIS GUSTAVO 
HANISCH CERIZZA

 ETEC

LUIZ GUILHERME 
BARZAGHI DE OLIVEIRA

 ETEC

MÁRCIO GOMES LUIZ
ETEC

MARIA CLARA 
RODRIGUES MONTELO

 ETEC

MARIA EDUARDA DE BRITO 
PEREIRA

 ETEC

MARIA JÚLIA DOS SANTOS 

ETEC

MARYA EDUARDA MAGALHÃES 
BADÉ DOS SANTOS

ETEC

MATEUS FARHA RIBEIRO
CTI NICOLE FLORA 

SCANAVACHI E SILVA

 IF

NINA CAVALLINI 

CTI

OTAVIO AUGUSTO
DE GOES SALINA 

CTI

PEDRO HENRIQUE 
PEREIRA MARTELLI 

IFNICOLAS DA SILVA DINARDI 
ETEC

PEDRO RYAN 
RODRIGUES DE LIMA 

ETEC

RAFAEL CARDOSO 
CAVALCANTI SOARES 

IFTO

RAUL 
OLIVEIRA CORDIOLI

ETEC

ROBERTO GABRIEL 
CARDOSO RUOCCO 

ETEC

SAMARA STEFANY 
GOMES BARBOSA

ETEC

STEPHANIE FRANZA

ETEC





Formação 
Continuada
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Colaborar para a construção de uma cultura 
organizacional focada na formação integral 
das pessoas e intervir na dinâmica das relações 
interpessoais em vista da profissionalização das 
atitudes e posturas no ambiente de trabalho.

Gerir e assegurar de maneira criativa, 
empreendedora e participativa, a continuidade e o 
crescimento da Instituição, através da valorização 

dos recursos humanos, materiais e da atenção às 
necessidades e aos desafios da missão.

Atualizar-se sobre os princípios da gestão em 
âmbito organizacional e administrativo, para intervir, 
sugerir e colaborar com a Instituição nos processos 
de discernimento e tomada de decisões. 
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Eventos 
em Rede
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Promovido para os alunos dos 8ºs anos e visa proporcionar a formação para o protagonismo a partir das dimensões da 
liderança. 

EASC (ENCONTRO DE ALUNOS DO SAGRADO CORAÇÃO)



iascj  |  www.apostolas.org.br 154

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

8

Encontro espiritual para jovens alunos do 9ºs anos, programado anualmente na semana que antecede ao Tríduo 
Pascal, com o objetivo de oferecer uma experiência profunda do mistério pascal, centro de nossa Fé.

PÁSCO JOVEM
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Pensado e projetado para alunos do Ensino Médio, tem como finalidade, oferecer momentos de integração, partilha, 
reflexão e espiritualidade, para suscitar uma nova compreensão da vida, das convicções e atitudes, na busca de um novo 
sentido à própria existência. 

ENFESTA
(ENCONTRO, FORMAÇÃO, ESPIRITUALIDADE E TALENTOS)
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Promovido aos colaboradores das Unidades Educacionais e das demais obras do IASCJ, tem como objetivo 
oferecer aos participantes um aprofundamento da vivência e da espiritualidade do Sagrado Coração de 
Jesus e do Carisma de Madre Clélia Merloni.

ECMC
 (ENCONTRO DE COLABORADORES COM MADRE CLÉLIA)
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As Unidades Educacionais, anualmente, dirigem-se em Peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida, para uma 
trajetória de Fé, como forma de expressão da devoção e do carinho a Mãe e Padroeira do Brasil - Nossa Senhora Aparecida.

PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE APARECIDA
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Universidade do 
Sagrado Coração



Para garantir que se mantenha e 

aprimore a qualidade do tripé “Ensino-

Pesquisa-Extensão”, conta com órgãos e 

ações dedicados a avaliar e acompanhar 

permanentemente as atividades 

desenvolvidas.

O principal deles é o CONSEPE – 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, órgão normativo, deliberativo 

e consultivo da Universidade.
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Há 65 anos a Universidade do Sagrado Coração cumpre seu papel 
de Universidade Católica, caracterizando – se como um espaço de 
reflexão, debate, estudos, investigação científica e compromisso social, 
fundamentada no espírito crítico e alicerçada nos valores  cristãos.

Nesse caminho, modernidade e tradição, solidez e inovação, fé e ciência 
caminham juntas a fim de que a missão e os ideais da Instituição se 
concretizem.

Á luz do nosso cotidiano permeado de desafios e vivências significativas, 
temos a satisfação de apresentar os frutos concretos das realizações 
da USC em prol do bem estar social e do crescimento das pessoas nos 
âmbitos acadêmico, pessoal, profissional e espiritual desenvolvidos na 
formação do estudante e no atendimento à comunidade.

A USC é uma instituição e excelência e de sucesso porque sua história 
é construída por pessoas comprometidas com seus valores e missão, 
sobretudo no que diz respeito a inserção social que impacta seu entorno, 
transformando vidas e realidades.
Essa publicação reflete um pouco do empenho e dedicação de todos 
que fazem parte da nossa comunidade universitária e se dedicam a 
construir a universidade da sua vida com diferencial caraterístico da 
nossa Instituição.

Bênçãos do nosso Patrono, o Coração de Jesus, por intercessão da 
Bem-Aventurada Clélia Merloni.

Boa leitura!

Prof.ª Dra. Irmã Susana de Jesus Fadel
Reitora
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Chancelaria

Reitoria

Vice-Reitoria

Pró-Reitoria 
Acadêmica

Centro de Ciências 
Humanas

Coordenação
de Cursos

Coordenação
de Cursos

Coordenação
de Cursos

Coordenação
de Cursos

Coordenação
de Programas

Coordenação
de Cursos

Centro de Ciências 
da Saúde

Centro de Ciências Exatas e 
Sociais Aplicadas

Coordenação Stricto 
Sensu

Coordenação
 Lato Sensu

NEAD

CONSEPE

Pró-Reitoria 
Administrativa

Pró-Reitoria de Extensão e 
Ação Comunitária

Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação

Estrutura Organizacional

Para garantir que se mantenha e aprimore a qualidade do 
tripé “Ensino-Pesquisa-Extensão”, conta com órgãos e ações 
dedicados a avaliar e acompanhar permanentemente as 
atividades desenvolvidas.

O principal deles é o CONSEPE – Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão normativo, deliberativo e 
consultivo da Universidade.

Órgãos auxiliares, suplementares e de apoio: Biblioteca, 
Central de Atendimento, Central de Eventos, Comitê de Ética 
em Pesquisa com Seres Humanos, Comitê de Ética no Uso de 
Animais, Coordenação do Programa de Iniciação Científica, 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), Coordenadoria 
Geral de Estágios, Coordenadoria Pedagógica, Diretoria de 
Comunicação (DICOM), Diretoria de Relações Internacionais, 
Grupo de Tecnologia (GTUSC), Núcleo Docente Estruturante 
(NDE), Ouvidoria, Pastoral da Universidade (PdU), Prefeitura 
do Campus, Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), Setor 
Técnico de Apoio ao Deficiente (STAD) e Comissão Local de 
Acompanhamento e Controle Social do Prouni (COLAP).
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Nossas Diretrizes

O compromisso da Universidade com a sociedade, há 65 anos, é a investigação, o 
ensino e a formação de profissionais que, anualmente, chegam ao mercado de trabalho, 
reafirmando a busca da verdade em todos os 
campos do conhecimento. Estes profissionais 
são capacitados técnica e humanamente para 
utilizarem os seus saberes em prol de uma 
sociedade mais justa e igualitária.

Para que isto se realize, conta com 
diretrizes que norteiam o trabalho diário de 
educação, orientado pela excelência acadêmica 
e fundamentado pela sua identidade católica, 
filantrópica e cleliana.

Como Universidade Católica, desenvolve 
suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 
tendo como pressuposto e horizonte os valores 
do Evangelho. Dada a sua natureza universitária 
– espaço plural, universal – propõe-se a praticar 
suas ações dentro de um ambiente pluralista 
e dialogal, respeitando diferentes crenças e 
pensamentos que sejam afins com o objetivo 
central de buscar uma vida digna para todos.

Como Universidade Cleliana, alimenta-
se do espírito e do carisma de Madre Clélia 
Merloni, em sintonia com as atuais prioridades apostólicas do Instituto das Apóstolas do Sagrado 
Coração de Jesus em vista da Nova Evangelização.

Declara constantemente seu compromisso social, traduzido em sua participação ativa na 
busca de soluções eficazes e sustentáveis para as necessidades dos indivíduos e da sociedade. 
Tem compromisso com a geração do saber que produz ruptura e transformação, que atende a 
sua responsabilidade de preservar o patrimônio cultural, que integra crítica e proposta, reflexão 
e ação, tradição e futuro em um diálogo permanente para que todo conhecimento desenvolvido 
no espaço universitário contribua para o bem social.

Essa Missão está no coração de todos que participam da comunidade usqueana. Ela dá ritmo 
para que todos possam oferecer respostas e, ao mesmo tempo, instigar novos questionamentos 
aos estudantes. A interação dessa mensagem é o elo que mantém professores, funcionários e 
dirigentes unidos, trabalhando pelo mesmo ideal.

Missão

Visão

Valores

Formação humana integral fundamentada nos princípios católicos, concretizada na 
excelência do ensino, da pesquisa e da extensão, expressa no compromisso social e na 
disseminação da ciência e do saber para o bem da sociedade.

Instituição de ensino superior inovadora e de excelência acadêmica, pela qualidade do 
ensino, relevância de pesquisas e inserção criadora na sociedade, formando profissionais 
comprometidos com o desenvolvimento humano, social e cristão.

Além do conhecimento técnico e científico, o estudante da USC tem a oportunidade 
de mergulhar nas riquezas da cultura, o que lhe permite aspirar por uma vida 
orientada pela verdade, bondade e beleza, aliada a princípios éticos e aos valores 
cristãos, especialmente à solidariedade e ao compromisso social, honestidade, respeito 
ao pluralismo e ao meio ambiente, à proatividade, à fraternidade universal, ternura e, 
como coroamento, ao amor.
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Diplomados 2018
Graduação 1.142

Pós-Graduação Lato Sensu 368

Pós-Graduação Stricto Sensu 80

A USC orgulha-se por ter egressos de inúmeros estados do Brasil e de diversos países, que passaram 
pela Universidade ao longo de seus 65 anos de existência e, hoje, disseminam todo o conhecimento 
adquirido, buscando fazer a diferença no meio em que vivem.

35.968 diplomadosSão pela Instituição em cursos de Graduação e Pós-
-Graduação.

Graduação Presencial

Graduação à Distância

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Artes
• Artes Cênicas
• Automação Industrial
• Biomedicina
• Ciência da Computação
• Ciências Biológicas – Licenciatura 
• Ciências Biológicas – Bacharelado
• Ciências Contábeis
• Design
• Design de Moda
• Educação Artística
• Enfermagem
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Ambiental e Sanitária
• Engenharia Civil
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica

• Engenharia Química
• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Fisioterapia
• Gastronomia
• Gestão de Recursos Humanos
• História
• Jornalismo
• Letras – Língua Portuguesa
• Letras –  Português e Inglês
• Letras – Tradutor
• Nutrição
• Odontologia
• Pedagogia
• Psicologia
• Publicidade e Propaganda
• Química – Bacharelado
• Química – Licenciatura
• Relações Internacionais
• Relações Públicas
• Terapia Ocupacional

• Pedagogia

 94% de professores mestres e doutores
4.637 Matrículas de Graduação
 543 Matrículas de Pós-Graduação

Nossos Serviços
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A atividade de pesquisa atrelada ao desenvolvimento social e intelectual do indivíduo vem 
sendo desenvolvida e estimulada na USC desde a existência da instituição e nas mais diversas 
áreas incluindo saúde, exatas, humanas e sociais aplicadas. Um dos estímulos à pesquisa 
está ligado aos Programas de Iniciação Científica.

O Programa de Iniciação Científica da USC funciona desde 1993 e é composto das seguintes 
modalidades: 

• Iniciação Científica da Fundação e Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (IC/FAPESP)
• Fundo de Amparo pertencente à USC (FAP/USC) 
• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq)
• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

– (PIBITI/CNPq)
• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM/

CNPq)
• Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC e PIVITI/USC).

Pesquisa

Iniciação Científica

Os Fóruns de Iniciação Científica têm como objetivos:
• Fomentar a pesquisa na Universidade
• Socializar o conhecimento produzido pelos estudantes da Universidade
• Oportunizar momentos de integração e troca de experiências entre professores, estudantes e 

profissionais de diferentes áreas
• Capacitar para aprender e empreender
• Incentivar o desenvolvimento de novos projetos
• Sensibilizar para identificação das necessidades que pertencem ao entorno. 

 
No ano de 2018, no XXV Fórum de Iniciação Científica, VI Fórum de Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação e V Fórum de Iniciação Científicado do Ensino Médio foram 
apresentados 175 trabalhos, sendo 164  exclusivamente de Iniciação Científica e 11 de 
outras modalidades, elaborados por alunos de graduação e de pós-graduação.

Iniciação à Docência
• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
• Programa Institucional de Residência Pedagógica

Fórum de Iniciação Científica

Pós-Graduação Presencial

• Aperfeiçoamento I em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial

• MBA em Gestão Estratégica de Negócios
• MBA em Gestão Estratégica de Pessoas
• MBA em Gestão Financeira e Controladoria
• MBA em Sistemas de Gestão Integrada
• Pós em Análises Clínicas
• Pós em Antropologia
• Pós em Ciências Forenses
• Pós em Desenvolvimento Software para Web –

DSW
• Pós em Desing de Superfície
• Pós em Diagnóstico por Imagem
• Pós em Educação Especial na Formação de 

Professores na Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio: Deficiência Intelectual

• Pós em Engenharia de Software 
• Pós em Ensino de Ciências e Matemática para o 

Ensino Fundamental
• Pós em Ensino de Línguas Estrangeiras –Inglês
• Pós em Estética Avançada
• Pós em Farmácia Clínica e Prescrição 

Farmacêutica
• Pós em Fisioterapia Dermatofuncional e Saúde da 

Mulher
• Pós em Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia
• Pós em Fisioterapia Respiratória

• Pós em Gestão e Desenvolvimento de Negócios 
Internacionais

• Pós em Gestão e Governança da Tecnologia da 
Informação

• Pós em Gestão em Ambiente Construído: Inovação 
e Sustentabilidade

• Pós em Gestão em Saúde da Família e Saúde 
Pública

• Pós em Gestão Estratégica de Eventos
• Pós em História, Cultura e Poder
• Pós em Iluminação, Ergonomia e Paisagismo para 

Interiores
• Pós em Implantodontia
• Pós em Língua Portuguesa e Literatura
• Pós em Marketing Digital
• Pós em Microbiologia
• Pós em Nutrição Clínica
• Pós em Personal Stylist: Consultoria em Moda e 

Estilo
• Pós em Produção Cultural em Artes Cênicas: 

Performance, Teatro, Dança e Circo
• Pós em Psicologia do Trânsito
• Pós em Psicologia Jurídica
• Pós em Psicopedagogia
• Pós em Saúde Mental e Atenção Psicossocial
• Pós em Segurança da Informação
• Pós em Vigilância em Saúde
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Grupos de Pesquisa

Ciências 
Agrárias

Ciências 
exatas 

e da terra
Engenharias

Ciências 
Humanas

Ciências 
da Saúde

Ciências 
biológicas

Ciências 
Sociais 

Aplicadas
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Programas e Projetos de Extensão

• Sistema de Gestão nas Cooperativas
• Redução da Geração de Resíduos Perigosos
• REGER – Redução da Geração de Resíduos

• Círculo_on 
• Webrádio USC
• RP Comunica
• Agência Experimental em Publicidade e Propaganda– G-15

• Psicologia, saúde e comunidade 
• Atendimento fisioterapêutico ao paciente com diabetes Mellitus 
• Reabilitação fisioterapêutica na polineuropatia diabética

• Flora Urbana
• Habit-Ação Social
• Canteiro Vivo

• Terapia manual estrutural
• Fisioterapia após aplicação de toxina botulínica
• Fisioterapia aquática nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis  
• Ativa Parkinson Multidisciplinar

Coleta Seletiva

Comunicação 3.0

Uscoletiva

Diabetes Mellitus

Fisioterapia

• Ambulatório para tratamento de feridas
• Uso da fototerapia para o tratamento de úlceras epiteliais

• Cogumelo e sociedade 
• Intergeracionalidade na UATI
• Identidade Araribá
• Atividade lúdica no Hospital Estadual
• Mesa Brasil
• Programa de assistência integral ao paciente especial - PAIPE
• Primeiros Passos: adolescência e mercado de trabalho
• Teatro e Religião
• Sorriso Saudável
• Produção de audiodescrição para produtos audiovisuais para estudantes público-alvo da educação 

especial
• Ambulatório de estomatopatologia
• Reabilitação oral e implantes
• USC Reflora
• Atendimento fisioterapêutico ao paciente portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial
• Sorrisos do futuro
• Fisioterapia na saúde da mulher
• Ativa UATI

• História
• Multidisciplinar(Letras e Pedagogia)

• Materbaby
• Qualidade de vida após câncer de mama
• Contato de amor e carinho
• Gestação, vida e saúde

Saúde da Mulher

Tratamento de Feridas

Projetos não Vinculados a Programas

PIBID

• Pedagogia
• História
• Língua Portuguesa

Residência Pedagógica
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Presenciais
Alunos

Certificados

Curso básico de italiano – módulo I – 1º semestre 16

Curso básico de italiano – módulo II – 1º semestre 21

Como utilizar taxinomia de bloom para melhores resultados enade 58

Curso básico de italiano – módulo II – 2º semestre 17

A Distância
Certificados 

emitidos

Ecologia aplicada 8

Empreendedorismo 11

Formação inicial técnico-pedagógica de tutores para a EAD 33

Fundamentos de Estética e História da Arte para Práticas Interdisciplinares 43

Sustentabilidade e o cidadão: o que fazer no século XXI? 7

Curso de Formação de Preceptos do Programa Residência Pedagógica 26

Atualização Profissional
Alunos

Certificados

Micologia Clínica 2

Criolopólise 1

Empreendedorismo Digital 2

Gestão Participativa 1

Gestão de Finanças Internacionais 2

Terapia Nutricional nas nefropatias 1

Bandagem Funcional 3

Gramática do Cotidiano 3

Cursos de Extensão COMPROMISSO  SOCIOCULTURAL

VIDE BALANÇO SOCIAL 2018 - USC
ACESSE: WWW.USC.BR
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COMPROMISSO  ACADÊMICO
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COMPROMISSO  SOCIOAMBIENTAL



Obrigações 
Legais
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Os serviços de educação desenvolvidos pela Entidade são atividades de inserção ou 

proteção nas Políticas Públicas de Educação (Plano Nacional de Educação - PNE) e a 
Lei de Diretrizes e Bases (Lei No. 9.394/96), que está inserida e, como consequência, 
por elas regulamentadas.

Em atendimento ao artigo 13, da Lei No. 12.101/09, alterada pelo Decreto 
12.868/13, e regulamentada pelo Decreto Federal No. 8.242/14, para manutenção 
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), a Entidade 
cumpriu as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação vigente na forma do 
artigo 214, da Constituição Federal.

Em correspondência ao PNE, e cientes da responsabilidade educacional e social, o 
Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, representado por suas Unidades 
Educacionais, empenha-se na operacionalização das diretrizes e metas educacionais 
nacionais, bem como no compromisso de oferecer uma educação de excelência, 
conforme vem explicitada na sua proposta educacional. Por meio de treze Colégios e 
uma Universidade, o Instituto tem por vocação consagrar-se à investigação, ao ensino 
e à formação dos estudantes, reafirmando a busca da verdade em todos os campos 
do conhecimento.

Plano Nacional 
de Educação
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O Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus mantém controle individual dos 
prontuários, com documentação e informações prestadas pelos responsáveis de alunos, respaldando 
a análise socioeconômica e a concessão de bolsas educacionais integrais e parciais. 

Além disso, o IASCJ possui o Edital do Programa de Concessão de Bolsas de Estudo Filantrópicas, 
que dispõe sobre o processo seletivo para concessão de gratuidade escolar parcial ou integral, nos 
cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, para os estudantes do ano letivo 
referente ao requerimento da Bolsa.

Conforme determinação do artigo 40, da Lei No. 12.101/09, alterada pelo Decreto 12.868/13, e 
regulamentada pelo Decreto Federal No. 8.242/14, art. 41, a Entidade já procedeu ao recadastramento 
no Ministério da Educação, pelo site no SISCEBAS (http://cebas.mec.gov.br/). 

Conforme previsto no § 4o, do Decreto Federal 8.242/14, todas as bolsas de estudos computadas 
como aplicação em gratuidade pela entidade estão informadas no Censo da Educação Básica 
(Educacenso) e no Censo da Educação Superior E-MEC.

Obrigações da Educação 
PARA FINS DE CEBAS

Análise do Perfil 
Socioeconômico
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Indicadores
DEMONSTRATIVO 1/9 E 1/5

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM DEZ/2018
SUPERIOR BÁSICA

 4.213  10.388 

(-) Bolsistas Integrais (100%) Lei 12.101/09 124 1248

(-) Outras bolsas integrais (100%)  – Lei 12.101/09 - Deficiêntes - 14

(-) Outras bolsas integrais (100%) 54 575

(-) Bolsistas Integrais (100%) Prouni 492 -

TOTAL DE ALUNOS PAGANTES EM DEZ/2018 3543 8551

TOTAL MÍNIMO DE BOLSISTAS INTEGRAIS POR ALUNO PAGANTE 1X9 ( ARTIGO 13,§ 1O 

INC. I )
394 950

Bolsas integrais consideradas para cumprimento 1 x 9 - Educação Superior Prouni 492 -

Bolsas integrais consideradas para cumprimento 1 x 9 - Educação Básica - 1248

Bolsas integrais consideradas para cumprimento 1 x 9 - Educação Básica - Deficiêntes ponder-
ado em 1,2

- 16

TOTAL MÍNIMO DE BOLSISTAS INTEGRAIS POR ALUNO PAGANTE 1 X 5 ( ARTIGO 13 INCISO 

III  DA LEI 12.101/09 - BÁSICA)
- 1710

TOTAL MÍNIMO DE BOLSISTAS INTEGRAIS POR ALUNO PAGANTE 1 X 5 (ARTIGO 13 A DA 

LEI 12.101/09 - SUPERIOR COM PROUNI)
709 -

CUMPRIMENTO 1X5 - EDUCAÇÃO SUPERIOR

Bolsistas Parciais (50%) - Prouni 257

Bolsistas Integrais (100%) - Prouni 492

Bolsasistas iIntegrais (100%) Lei 12.101/09 124

CUMPRIMENTO 1X5 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Bolsistas Paciais ( 50%) Lei 12.101/09 941

Bolsistas Integrais ( 100%) Lei 12.101/09  1248

Bolsistas Integrais (100%) Lei 12. 101/09 - Deficiêntes ponderado em 1,2 16

TOTAL DE BOLSAS INTEGRAIS CONCEDIDAS CONSIDERANDO A CONVERSÃO DAS BOLSAS 
DE 50% EM INTEGRAIS (INCISO II DO § 1O DO ARTIGO 13 E 13 A) EM DEZ/2018 745 1735

EXCEDENTE DE BOLSAS DA ENTIDADE EM DEZ/2018 36 24



“Pode-se crescer no amor de Deus 
amando-O, isto é, multiplicando, dia e 

noite, as aspirações de amor para com Ele. 
Cada ato de amor é como lenha colocada 
no fogo: acende, aquece, aumenta a chama 

do nosso amor.”



- da RESPONSABILIDADE SOCIAL,
PROMOÇÃO HUMANA e ESPIRITUAL -

Capítulo III



Programas Assistenciais
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O IASCJ desenvolve suas ações 
assistenciais voltadas para o desenvolvimento 
de capacidades e habilidades, para o exercício 
do protagonismo da cidadania, para a 
conquista de melhores graus de liberdade, 
respeito à dignidade humana; certeza de 
proteção social para o cidadão, família e 
para a sociedade; conquista de maior grau de 
independência pessoal e qualidade dos laços 
sociais para os cidadãos e cidadãs”. (NOB, 
2005, pg. 92).

Por meio de uma rede de serviços 
socioassistenciais, busca-se, como garantia 
de direitos sociais, o atendimento de famílias 
e indivíduos, com perda ou fragilidade de 
vínculos de afetividade, pertencimento, 
sociabilidade e de discriminações etárias 

e étnicas, de gênero ou por deficiência e, 
também, às situações de risco pessoal e social, 
expressas por diferentes formas de violência 
advindas do núcleo familiar, tais como: 
abandono, maus tratos físicos e/ ou psíquicos 
e abuso sexual.

Ressaltamos, ainda, que todo o trabalho 
envolve desafios, incertezas e avanços, 
permeados de grandes conquistas e 
realizações, promovendo a autonomia, a 
inclusão social e a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas participantes.

Para a realização desses serviços, 
contamos com a colaboração de vários 
profissionais, tais como:

MANUTENÇÃO

EDUCADORES

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS

MOTORISTAS

SERVIÇOS
GERAIS

EDUCADORES
SOCIAIS

AUXILIARES DE 
COZINHA  

RECEPCIONISTAS   

PSICÓLOGAS    

INSTRUTORES
DE CURSOS

COORDENADORES

SERVENTES

ASSESSORIAS 
PEDAGÓGICAS

RELIGIOSAS

COZINHEIRAS

TERAPEUTAS 
OCUPACIONAIS

ASSISTENTES 
ADMINISTRATIVOS

MENORES 
APRENDIZES

CUIDADORES

SEGURANÇAS

ASSISTENTES
SOCIAIS  

MONITORES

DENTISTAS
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Este serviço, existente no município de Bauru, 
realizado pela Secretaria do Bem-Estar Social/
SEBES, em parceria com o Instituto das 
Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, tem 
por finalidade o atendimento especializado a 
famílias com pessoas com deficiência e idosos 
com algum grau de dependência, que tiveram 
suas limitações, agravadas por violações de 
direitos no âmbito familiar.

PÚBLICO-ALVO

Pessoas com deficiência, idosos com 
dependência, que apresentam grau de 
dependência I e II, seus cuidadores e 
familiares, com vivência de violação de 
direitos.

OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO

Promover a autonomia e a melhoria da 
qualidade de vida de pessoas com deficiência e 
idosas, seus cuidadores e suas famílias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desenvolver ações especializadas para 
a superação das situações violadoras 
de direitos que contribuem para a 
intensificação da dependência;

• Prevenir o acolhimento e a segregação dos 
usuários do serviço, assegurando o direito à 
convivência familiar e comunitária;

• Promover acessos a benefícios, programas 
de transferência de renda e outros serviços 
socioassistenciais, das demais políticas 
públicas setoriais e do Sistema de Garantia 
de Direitos.

METODOLOGIA DE TRABALHO

• Visita domiciliar

• Planejamento e realização de atividades 
em grupo

• Reuniões com equipe

• Avaliação interna do serviço

• Monitoramento

• Acompanhamento de casos

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

• HIGIENE PESSOAL: Limpeza do corpo, 
do vestuário e dos objetos utilizados na 
vida diária, quando os mesmos estiverem 
impossibilitados de fazê-los.

• HIGIENE DO AMBIENTE: Responsabilizar-
se pelo espaço reservado, principalmente o 
quarto e, quando não possuir apoio familiar, 
a organização do lar deve ser completa.

• ALIMENTOS: Estimular e auxiliar na 
alimentação e no preparo dos alimentos.

• ATIVIDADES FÍSICAS: Acompanhar 
atividades como caminhadas, auxiliando, 
também, em outros exercícios, conforme 
recomendação de profissionais da área;

• COMPRAS: Auxiliar nas compras de 
alimentos, medicamentos e objetos de uso 
pessoal, quando essa tarefa não for possível 
ser realizada pela família.

• LAZER E ATIVIDADES: Conversar sobre 
assuntos de interesse, assistir à televisão, ler 
jornais, auxiliar nos trabalhos manuais.

SEID - SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS 
E SUAS FAMÍLIAS
BAURU/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL: Especial  EXERCÍCIO: 2018

NOME DO RESPONSÁVEL PELA OSC:
Rafael Crepaldi Leite - Coordenador dos Serviços

Tânia Regina Octaviano - Assistente Social (Responsável Técnica)
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ATIVIDADES DIFERENCIADAS 

• Oficina de culinária e almoço no 
Acampamento Tibiriçá.

• Atividade física e almoço no Thermas de 
Piratininga.

• Festa Junina juntamente com usuários de 
outras entidades.

• Almoço de confraternização no Buffet 
Berbel.

• Atividade no Teatro Municipal.

• Teatro Sesc

• Atividade Grupal no Centro Comunitário

• Dia da beleza no Senac

• Palestra Outubro Rosa - ITE

• Palestra Novembro Azul - ITE

• Encontro Intergeracional entre SEIDs

• Atendimentos individualizados Psicológicos 
e Jurídicos

• Comemorações de Aniversariantes 
(trimestrais)

• Semana do idoso (jogos e palestras)

• Oficinas de Terapia Ocupacional

• Palestras de Autoajuda (Profissionais 
voluntários)

EQUIPE DE SERVIÇO
01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 01 Terapeuta 

Ocupacional, 01 Motorista e 01 Cuidadora.

META DE ATENDIMENTO
60 usuários deficientes, idosos e suas famílias.

OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO
Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade 
e sociabilidade; valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e 
a promoção de vivências lúdicas; desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; promover a 
socialização e a convivência.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 
IDOSOS
BAURU/SP

EQUIPE DE SERVIÇO
01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 02 Educadores e 01 Motorista.

META DE ATENDIMENTO

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, em situação de isolamento, 
vivências de violência ou negligência, situação de abuso/exploração sexual, vulnerabilidade no que 

diz respeito à pessoa com deficiência, beneficiários do BPC/LOAS. Encaminhados pelo CREAS ou 
CRAS, regiões do Jd. Godoy e Ferradura Mirim. Os idosos participam das atividades nos bairros: Geisel, 

Jd. Godoy, Jd. Carolina e Otávio Rasi.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Contribuir para um processo de 
envelhecimento ativo, saudável e autônomo.

• Assegurar espaço de encontro 
intergeracional para os idosos de modo 
a promover a sua convivência familiar e 
comunitária.

• Detectar necessidades e motivações e 
desenvolver potencialidades e capacidades 
para novos projetos de vida.

• Propiciar vivências que valorizem as 
experiências, e estimulem e potencializem a 
condição de escolher e decidir, contribuindo 
para o desenvolvimento da autonomia e 
protagonismo social dos usuários.

METODOLOGIA DE TRABALHO

Atender aos usuários, duas vezes por semana, 
totalizando seis horas, com uma equipe 
multiprofissional, desenvolvendo atividades 
culturais, esportivas, recreativas, de lazer 
e socio-educativas, respeitando os limites 
impostos pela idade, sendo a convivência social 
o eixo principal do Serviço.

ATIVIDADES

• Oficinas artesanais e culturais, ações de incentivo à participação em atividades físicas e de lazer, 
ações coletivas, dinâmicas, vivências e palestras.

• Passeios periódicos, participação em atividades municipais, integração com famílias, comunidade 
e grupos de Idosos.

• Ações comunitárias e intergeracionais, informações sobre direitos humanos e sociais, 
envelhecimento, saúde, meio ambiente.

• Eventos comemorativos.
• Orientação e Atendimento psicossocial
• Encaminhamentos a redes de serviços socioassistenciais.
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OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO
Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade 
e sociabilidade; valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e 
a promoção de vivências lúdicas; desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; promover a 
socialização e a convivência.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
BAURU/SP

EQUIPE DE SERVIÇO
01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 04 educadoras, 01 Cozinheira, 01 AuxiIiar de Cozinha, 01 Servente 

Geral, 02 Servente de Limpeza e 01 Dentista (Prestadora de Serviço). 

META DE ATENDIMENTO

155 Crianças e Adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, sendo estes encaminhados pelo 
CRAS e CREAS, região do Ferradura Mirim, assistidos no contra-turno escolar.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Complementar as ações da família 
e da comunidade na proteção e 
desenvolvimento de crianças e adolescentes 
e no fortalecimento dos vínculos familiares 
e sociais.

• Assegurar espaços de referência para o 
convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, 
solidariedade e respeito mútuo.

• Possibilitar a ampliação do universo 
informacional, artístico e cultural 
das crianças e adolescentes, bem 
como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, talentos e 
propiciar sua formação cidadã.

• Estimular a participação na vida pública 
do território e desenvolver competências 
para a compreensão crítica da realidade 
social e do mundo contemporâneo.

• Contribuir para a inserção, reinserção e 
permanência das crianças e adolescentes 
no sistema educacional. 

ATIVIDADES

• Apoio à escolarização,  esporte  nas 
modalidades: vôlei, futebol, basquete, 
judô  parceria com o (SEMEL), natação 
em parceria com o Projeto Futuro, teatro 
em parceria com o Projeto Gente Legal, 
artesanato, música, dança, brinquedoteca, 
informática,  vivência,  educação 
nutricional, educação ambiental, 
comemoração de datas festivas  e passeios.

• Orientação psicológica individual e/ou 
grupal.

• Orientação psicológica familiar.

• Orientação psicológica ao educador social.

• Atendimento psicossocial (grupal e 
individual).

• Orientação e atendimento odontológico.

• Diariamente são servidas  duas refeições 
por período: café da manhã + almoço e 
almoço+ lanche da tarde.
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OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO

Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria de sua qualidade de vida, garantindo 
a segurança alimentar e nutricional, através de apoio material e social.

PROGRAMA DE APOIO SOCIAL
BAURU/SP

EQUIPE DE SERVIÇO
01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 01 Agente Social e 01 Motorista.

META DE ATENDIMENTO
90 famílias por mês, via encaminhamento do CRAS e CREAS, com concessão de 
benefícios eventuais. Ações grupais socioeducativas e de convivência familiar e 

comunitária.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fortalecer e apoiar indivíduos e famílias 
no enfrentamento e superação das 
vulnerabilidades sociais, possibilitando o 
empoderamento e o desenvolvimento da 
autoestima, autonomia e protagonismo. 
Favorecer a emancipação social, por meio do 
acesso a bens e serviços.

METOLOGIA DE TRABALHO
O Programa concebe a família como uma 
unidade protetiva, a qual depende de fatores 
internos e externos, sociais e econômicos, 
culturais e psicológicos para se desenvolver.

A metodologia está pautada nas demandas e/
ou necessidades apresentadas pelas famílias, 
junto ao CRAS/CREAS, na reflexão conjunta 
com as mesmas sobre a forma de resolução 
dos problemas e de avaliação de resultados 

e mudanças, ocorridas na situação familiar. 
durante o processo de acompanhamento.

As atividades a serem desenvolvidas deverão 
pautar-se por ações individuais e coletivas, 
tendo como referência o trabalho social com 
famílias, estabelecido por meio das diretrizes 
do MDS e Combate à Fome.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Acolhida, entrevista, visitas domiciliares, 
abordagem social, busca ativa, apoio 
psicossocial, apoio material, através da 
entrega de benefícios eventuais como: cesta 
básica alimentar, entrega de vale-transporte 
e gás, kits de higiene e limpeza, doações de 
roupas e cobertores, entre outros. 

São realizados grupos de convivência e 
desenvolvimento familiar e socioeducativo 
quinzenalmente. 
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OBJETIVOS
•  Proporcionar aos usuários a autonomia para 

sobreviver com dignidade sustentável por 
meio do desenvolvimento de competências 
técnicas;

• Capacitar os usuários em diferentes áreas, 
contribuindo para o acesso ao emprego 
renda  e auto-sustentação;

• Promover a gestão da produção , visando 
acesso ao mundo do trabalho;

- Conceder auxílio (material de consumo e/ ou 
equipamento) pata ínicio da produção a fim 
de contribuir para o trabalho e renda.

ATIVIDADES
1º FASE: PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO E 
RENDA
Esta primeira fase é fundamental para o 
enfrentamento das situações de vulnerabilidade, 
na medida em que capacita os participantes em 
diferentes áreas e contribui para o acesso ao 
mundo do trabalho e autossustentação, além de 
possibilitar o desenvolvimento das habilidades e 
potencialidades através dos cursos, estimular o 
desenvolvimento pessoal, contribuindo para a 
autonomia e protagonismo social dos usuários e 
oportunizar noções de autogestão, fundamentais 
para o emprego e renda.

PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA
BAURU/SP

EQUIPE DE SERVIÇO
01 Assistente Social, 01 Psicóloga, 03 Instrutores de ‘‘Cursos, 01 Agente Social, 03 Prestadores de Serviço 

(01 Administradora de Empresa, 01 Cabeleireira e 01 Maquiadora). 

META DE ATENDIMENTO

170 usuários a partir de 16 anos, provenientes de famílias prioritariamente encaminhadas pelo 
CRAS participando da Primeira Fase - preparação para o Trabalho e Renda, Segunda Fase - Gestão 

da Produção e 18 usuários em acompanhamento na Terceira Fase - Auxílio Produção.

• MÓDULO DE APRENDIZAGEM: 
Compreendem habilidades específicas, 
conhecimentos técnicos e competências 
que serão desenvolvidas através de cursos 
semestrais ou anuais que atendam às 
demandas do mercado. São oferecidos 
cursos de cabelo, manicure, sobrancelha e 
maquiagem, corte e costura, panificação e 
confeitaria, concomitantes aos módulos de 
desenvolvimento pessoal e gerencial.

• MÓDULO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL: 
Este módulo visa ampliar trocas culturais 
e vivências, desenvolver sentimentos de 
pertencimento e de identidade, fortalecer 
vínculos familiares e incentivar a socialização 
e a convivência comunitária. Para essa 
atividade, estabelecemos parceria com o Curso 
de psicologia da Universidade do Sagrado 
Coração de Jesus – USC.

MÓDULO GERENCIAL:
Compreende em trabalhar temas fundamentais 
para a geração de trabalho e renda e poderá 
ser desenvolvido através de parcerias e 
concomitantemente com o módulo de 
Aprendizagem e Gestão da Produção.

2º FASE:  GESTÃO A PRODUÇÃO
Consiste em oferecer assessoria técnica aos 
usuários que já concluíram ou estejam 
participando do segundo módulo do Curso, 
objetivando desenvolver competências 
gerenciais para o trabalho, abertura de 
“MEI”, fortalecimento de empreendimentos e 
divulgação de produtos e serviços.
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3º FASE: AUXILIO PRODUÇÃO
Esta 3ª Fase consiste em proporcionar a 
aquisição de material de consumo e/ou 
equipamentos utilizados para a produção, 
contribuindo para a geração de trabalho 
e renda, possibilitando, ao usuário, iniciar 
seu empreendimento, garantindo o acesso 
aos equipamentos e materiais necessários 
para a implantação e expansão do seu 
empreendimento. Esse benefício será concedido 
através da apresentação do projeto de vida dos 
usuários, ou seja, será avaliado o impacto que 

o benefício causará na vida profissional e na 
dinâmica familiar desse usuário, bem como 
frequência, participação, comprometimento, 
dentre outros itens estipulados pela Equipe. 
Lembrando que este benefício só poderá ser 
concedido uma única vez, em forma de doação, 
e deverá ser acompanhado, por um ano, pela 
Equipe do Programa de Inclusão Produtiva. 
Após esse período, o benefício passará a ser 
integralmente do usuário, não mantendo 
vinculo com a Instituição.



 193iascj  |  www.apostolas.org.br RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2018

Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus 8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

• Oferecer espaço de referência para o 
desenvolvimento de ações socioeducativas 
com crianças, que busquem assegurar os 
vínculos familiares e o convívio grupal, 
comunitário e social.

• Promover o desenvolvimento integral dos 
atendidos visando oferecer a possibilidade 
de crescimento humano e a transformação 
da realidade em que vivem, para serem 
protagonistas da sua própria história.

• Contribuir na formação de um indivíduo 
responsável, crítico, comprometido e 
autônomo.

• Desenvolver hábitos e atitudes que atendam 
às necessidades atuais dos atendidos no 
desempenho responsável de suas tarefas 
como cidadão e oferecer condições para 
desempenharem sua função, de forma 
igualitária, em qualquer situação familiar, 
social ou do trabalho.

• Proporcionar, às crianças, o 
desenvolvimento da convivência na 
participação comunitária, na cultura, no 
esporte e no lazer, visando à melhoria em 
sua qualidade de vida.

• Desmistificar a ideia do Projeto como 
atividade assistencial, mas, através da 
prática, mostrá-lo como um espaço de 
construção do conhecimento e de estímulo 
para crianças com dificuldades escolares.

• Desenvolver a prática de ser cidadão com 
todos os envolvidos no Projeto.

• Favorecer a formação adequada ao 
voluntário, para que ele possa desempenhar 
a sua missão com responsabilidade e 
competência.

• Fortalecer a cultura do voluntariado no 
Projeto, como compromisso cívico, voltado 
à cidadania ativa e à transformação da 
realidade social.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO

Proporcionar um espaço acolhedor, uma Casa de Apoio, com proposta de atendimento respeitoso, 
entendendo que cada criança tem as suas particularidades e necessidades evidenciadas no cotidiano 
e identificadas pelos profissionais que desenvolvem o trabalho diariamente. Aprimorar o espaço físico 
em condições estruturais que apresentem segurança, norteado por uma significação própria do público 
atendido, com atividades de cunho socioeducativo, religioso, cultural, e psicológico, objetivando a 
inclusão dos atendidos, proporcionando a participação cidadã e o desenvolvimento de competências 
para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.

CASA DE APOIO DE MADRE CLÉLIA
SÃO PAULO/SP
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EXPEDIENTE
EQUIPE DIRETIVA -  GOVERNO PROVINCIAL - PROVÍNCIA DE SÃO PAULO

Irmã Márcia Cidreira, Superiora Provincial
Irmã Maria Inez da Costa, Vice-Provincial e Conselheira
Irmã Adelir Weber, Ecônoma
Irmã Susana de Jesus Fadel, Conselheira
Irmã Fabiana Bergamin, Conselheira
Irmã Francisca Delma Barbosa dos Santos, Conselheira
Irmã Vânia Cristina de Oliveira, Secretária Provincial;

FOTOS
Acervo: IASCJ / Unidades Educacionais  / Comunidades IASCJ
COORDENAÇÃO
Planejamento Estratégico - IASCJ
CRIAÇÃO E PROJETO GRÁFICO
Secretaria - IASCJ e Planejamento Estratégico - IASCJ
IDEALIZAÇÃO
Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus
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I N S T I T U T O  D A S  A P Ó S T O L A S  D O
S A G R A D O  C O R A Ç Ã O  D E  J E S U S

“Se amas realmente a Jesus, deves empenhar-te pela Sua glória. 
Quando o amor divino se apossa de um coração, 

suscita nele um grande desejo de ver seu Deus conhecido, amado e servido.”

Madre Clélia Merloni


