
Prezados Responsáveis,  
 

 Nosso sentimento, neste findar de ano letivo, é de gratidão pelos caminhos percorridos de sucesso no Ensino Híbrido e 

por todo empenho dos senhores, professores e demais colaboradores para que o Santa Rosa continuasse investindo em voos 

cada vez mais altos. Juntos, superamos as adversidades de uma realidade que não fazia parte dos cenários mais desafiadores 

que ousássemos imaginar. Acumulamos aprendizados, ressignificamos propósitos e fortalecemos a nossa missão: Educar e 

Evangelizar todo homem e o Homem todo, proporcionando uma formação humana, ética e cristã, à luz do Carisma e da 

Espiritualidade de Madre Rosa Gattorno. Para nós, é motivo de orgulho a transparência que desenvolvemos ao longo dos 90 

anos, pois a comunidade escolar, somente, adquire coerência quando todos os membros dela participam e emitem suas 

sugestões e pareceres, respeitosamente. Assim, recordamos as avaliações institucionais que vêm sendo aplicadas aos pais e 

alunos, cujos resultados têm sido transformados em ações qualificadoras para nosso ambiente escolar. Sentimo-nos virtuosos 

com os mais de 95% de satisfação daqueles que compõem a nossa Família Santarosense: alunos e familiares. Agradecemos 

o retorno e a confiança depositada em nossa Instituição Educacional.   

  Neste momento, queremos garantir-lhes um ano de 2022 de muito trabalho e comprometimento. Estaremos, em tempo 

integral, buscando o melhor para que seus filhos tenham muito sucesso e passem, cotidianamente, pelo processo tão exigente 

do educar-se como Pessoa Humana e tornar-se um cidadão participante de uma nova sociedade que está por vir. E, cientes do 

momento econômico mundial, que a atual sociedade está vivendo, anunciamos mais uma conquista para o próximo ano letivo: 

o Isaac. O Isaac é uma plataforma especializada em gestão financeira para escolas, cujo objetivo é transformar a relação entre 

escola e responsáveis em um processo incrivelmente simples. A partir de fevereiro de 2022, a empresa Isaac estará, apenas, à 

frente das atividades financeiras da escola, como: disponibilização dos meios de pagamento, recebimento de mensalidades e 

acompanhamento de questões financeiras com os senhores, facilitando negociações e pagamentos com condições melhores do 

que já aplicávamos.  

  Outros diferenciais característicos do Santa Rosa, para 2022, serão: 

✓ Amplos e diferenciados espaços: revitalização do ginásio, quadras de esportes, piscinas, brinquedoteca, 
biblioteca, laboratório de ciências, laboratório de informática, estúdio de gravações;  

✓ Segurança e inovação: retorno dos braços das catracas para registro aos responsáveis, da 
entrada e saída do aluno, via aplicativo – em tempo real; 

✓ Aplicativo de celular: renovação das rotinas diárias do App, com agenda das 
atividades realizadas em sala, facilitação de envio de boletos, boletins e mensagens;  

✓ Atualização dos equipamentos de multimídias de todas as salas;  
✓ Gestão financeira com a Plataforma Isaac: facilitação de pagamentos, negociações e créditos; 
✓ Aquisição de Plataforma Educacional de Olimpíadas Científicas: maior engajamento da cultura olímpica na escola, desde 

os anos iniciais;   
✓ Correção de simulados através da TRI – Teoria de Resposta ao Item; 
✓ Parceria para o Ensino Médio com o Sistema Bernoulli de Ensino;  
✓ Plantão de dúvidas aos alunos, monitoria gratuita;  
✓ Turmas Intensivas, visando os maiores vestibulares, sem custo adicional; 
✓ Formação Integral, com Princípios Cristãos e Valores, em todas as ações da escola; 

✓ Relação empática e acolhedora incomparável, com atendimento individualizado, para preparação e crescimento dos alunos; 
✓ Ensino diferenciado, com aprendizagem significativa, contribuindo para a promoção individual e social do indivíduo por meio 

da Educação; 
✓ Realização de atividades de Música e Psicomotricidade para ampliação dos campos de experiências das nossas crianças;  
✓ Projetos educacionais frequentes, proporcionando um ambiente favorável ao saber e a troca de conhecimentos (aulões 

interdisciplinares, arquitetura de carreiras, projeto de vida, rotina de estudo); 
✓ Novos projetos dos setores de Psicologia Escolar e de Orientação Religiosa; 
✓ Formação Confessional (Espiritualidade, Crisma e Catequese); 
✓ Escolinha de esportes (Dança, Karatê, Futsal, Vôlei, Basquete e Natação); 
✓ Núcleo de Desporto Escolar com os maiores títulos nas equipes de rendimentos e competições estudantis 

esportivas; 
✓ Revitalização do ambulatório com Profissional da Área da Saúde em tempo integral.  

 

Seguiremos, juntos, para garantir a excelência do nosso ensino, os aprendizados mútuos 

e constantes, a construção de novas conquistas e, cada vez mais, grandes transformações. 

Para tanto, reforçamos que as Matrículas 2022 já estão abertas.  

 

Garantam a vaga em 2022, com um desconto promocional, até o dia 

28 de dezembro de 2021!   

 

 Atenciosamente, 

Direção Pedagógica - Renata Ferreira Lima 


