
 
É com grande alegria que nos dirigimos aos senhores e senhoras para agradecer a parceria e compreensão 

ao longo desse ano tão desafiador. Apesar das experiências que vivenciamos na pandemia, temos certeza 

de que nos tornamos mais resilientes, empáticos e fortalecidos na fé. Aquilo que poderia demorar muito para 

mudar na educação, em termos de tecnologia educacional, o Colégio Consolata conseguiu implementar em 

poucos meses e tudo isso será agregado ao ensino presencial em 2021.  

Com relação ao Ensino Remoto, diante do sucesso que obtivemos em 2020, atestado pelos senhores em 

duas pesquisas realizadas ao longo do ano, trabalharemos de forma diferente em 2021. Mantendo-se as 

restrições sanitárias por causa da COVID 19, no início do próximo ano, articularemos o Ensino Híbrido, ou 

seja, o presencial e remoto de forma síncrona, até a finalização do processo de vacinação, tal como está 

sendo prometido pelo governo estadual. 

Olhamos para o próximo ano com muita esperança e estamos nos adequando aos novos tempos, em um 

cenário com transformações constantes. O nosso modelo educacional precisa ser adaptado a estes tempos. 

A efetiva aprendizagem de uma segunda língua, prevista no programa bilíngue do Colégio Consolata de 

forma progressiva - inicialmente da Educação Infantil aos 6º anos -, cujo material didático foi selecionado 

com esse propósito, não é mais artigo de luxo, mas uma necessidade para a sobrevivência profissional dos 

nossos filhos no futuro. 

Iniciaremos a implantação do “Novo Ensino Médio” que trará aumento de carga horária com a inclusão de 

itinerários formativos (introdução musical, artes cênicas/teatro, projetos integradores das áreas do 

conhecimento, educação financeira, empreendedorismo, entre outros). 

Os resultados do ENEM 2019, divulgados em julho deste ano, assim como as avaliações externas que 

realizamos sistematicamente em todos os segmentos, mostram que estamos no caminho certo de uma 

efetiva aprendizagem de nossos alunos. O uso do aplicativo para correção de Redação (de acordo com o 

padrão Enem/Fuvest) para o Ensino Médio, realizado por uma empresa contratada pelo Colégio em 2019, 

continuará em 2021. Aulas específicas da área de Matemática para o ENEM no Youtube e aulas práticas de 

Laboratório farão parte da rotina escolar em 2021. 

Experiências de vivência da solidariedade e da prática da caridade cristã serão intensificadas e certificadas 

pelo Colégio por meio de projetos da Pastoral. Educamos pelo testemunho, transformando a palavra em 

gestos concretos de amor. 

Teremos novidades na programação das Atividades de Enriquecimento Curricular em 2021, que serão 

apresentadas aos senhores no início do próximo ano letivo. 

Por fim, tudo isso nos ajudará a sistematizar a renovação da Proposta Pedagógica do Colégio Consolata de 

2022 a 2025. Iniciaremos os trabalhos de reflexão e escrita a partir do início do próximo ano, já na primeira 

semana de trabalhos pedagógicos com os professores em janeiro. 

Temos certeza de que estamos nos preparando da melhor forma possível para os desafios futuros que os 

nossos alunos enfrentarão. Inspirados em São José, que diante das dificuldades enfrentadas pela ida à 

Belém com Maria grávida, fez da manjedoura o maior sinal de esperança que a humanidade tem hoje.  

Contamos com os senhores em 2021 para propiciar uma educação de excelência para os seus filhos, Dom 

precioso de Deus. 

Um forte abraço! 

FELIZ E SANTO NATAL! 

Coordenação e Direção do Colégio Consolata 

Dezembro de 2020. 


