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Rumo ao TOP ACADÊMICO/2017 

  
O Colégio Sagrado Coração de Jesus vem buscando a cada ano, reforçar, junto a toda a 

comunidade, a importância do conhecimento a serviço do desenvolvimento integral do ser 
humano. 

Em função deste objetivo, foi instituído no ano de 2013, o Prêmio Top Acadêmico que 
premia os alunos que se destacam pelo desempenho acadêmico, do 6º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental. 

Nossa intenção é estimular nossos alunos a darem o melhor de si e, assim, alcançar os 
melhores  resultados possíveis, além de estimular os demais alunos a, partindo deste exemplo, 
também buscarem a superação de suas dificuldades rumo a novas conquistas. 

Para o alcance do Prêmio, os alunos precisam apresentar média anual a partir de 9,0, em 
todos os componentes curriculares (exceto Educação Física e Arte), além de manifestar uma 
atitude comportamental adequada ao longo de todo o ano, sem que nenhuma sanção prevista no 
Regimento Escolar, seja a eles aplicada. 

Os alunos classificados nestes critérios serão homenageados em uma cerimônia no final do 
ano letivo. Os ganhadores do Top Acadêmico do 9º ano, receberão ainda um troféu na presença 
de seus colegas, professores e familiares na Solenidade de Encerramento do Curso que acontece 
em dezembro. Os alunos de 6º ao 8º ano receberão o troféu no início do ano letivo seguinte, na 
presença de toda a comunidade escolar do segmento e também de seus familiares. 

Para o componente de Arte haverá uma premiação específica que reconhecerá os 
principais talentos com habilidades artísticas.  

Queremos contar com seu apoio e incentivo no sentido de orientar e motivar seus filhos a 
buscarem a melhor performance ao longo do ano e assim, conquistarem este prêmio que, 
certamente, marcará sua vida escolar. 

Estamos torcendo por todos os nossos alunos e colocamo-nos à disposição para ajudá-los a 
manter este perfil e, consequentemente, a ser esse exemplo de estudante! 

  
Atenciosamente, 

         
 
             Luciana Ferroni                                  Claudia Belluzzi Ribeiro 
Assistente de Orientadora Educacional                                       Orientadora Educacional 
 
 
 

          Sandra Andrade Scapin                                                                          Ir. Maria Conceição da Costa 
Coordenadora Pedagógica de Segmento                                                                                                        Diretora 

 
 

 


