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Blumenau, 07 de maio de 2008.

Estimados Pais e/ou Responsáveis e Alunos do Ensino Médio.

1. O Colégio Sagrada Família Sagrada vem sendo destaque nos resultados dos vestibulares e
ENEM progressivamente desde 2004. Em 2007 ocupou o primeiro lugar na classificação de
aprovados na UFSC e no ENEM, dentre as escolas do município. Eis porque o Sagrada é o
primeiro na preferência dos blumenauenses quando o assunto é qualidade no ensino.
2.

A qualidade da proposta pedagógica, o material didático e a competência dos professores no
gerenciamento dos conteúdos, ao longo dos 113 anos da experiência educacional do Sagrada,
já foram comprovados pelas mais de 100 mil famílias que passaram pelos bancos escolares de
nosso Colégio.

3. Ao fazer o registro, desejo compartilhar com vocês a alegria destes importantes
acontecimentos. Queremos agradecer especialmente a você, Pai e ou Responsável, por
continuar acreditando no Colégio Sagrada Família e investindo na educação integral de seu
filho.
4. A você, Aluno, principal razão do nosso trabalho, queremos mais uma vez expressar nossos
agradecimentos pela confiança depositada no Colégio Sagrada Família. Continue, como muito
bem vem fazendo, dedicando esse precioso período de sua vida para novas descobertas e
estudos. Faça uso da biblioteca do Colégio, percorra o site do ENEM – onde poderá encontrar
informações de grande interesse. Envie suas dúvidas aos professores através do e-mail. Eles
têm todas as condições para orientá-lo e esclarecê-lo em quaisquer dúvidas.
5. Desejamos ainda reafirmar nossa inabalável crença nos bons resultados da parceria entre
família e escola para que todos possam usufruir de uma educação com qualidade.

6. Por fim, eu na pessoa da Irmã Ana, diretora deste Colégio, envio o meu abraço a todos que
colaboram conosco. Pois é mantendo a fidelidade e o compromisso em todos os aspectos
educacionais com o Sagrada, que possibilita o pleno alcance das metas propostas em nosso
Projeto Político Pedagógico. Muito obrigada

Irmã Ana Besel,
Diretora.

