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Colégio conta 
com mais de 100 
anos de tradição 
em Rio Preto

Colégio Santo André abre matrículas 
para o Novo Ensino Médio

Tradicional instituição de Rio Preto oferece ensino integral. Matrículas podem ser feitas a partir de 04 de outubro

Uma das mais conhecidas e 
antigas instituições de en-
sino da região de São José 

do Rio Preto, o Colégio Santo 
André é uma escola que articula 
tradição, renovação, resultados e 
formação humana. 

Em atividade há mais de 100 
anos, o local vivencia constan-
temente movimentos de trans-
formação na educação e na 
sociedade, sempre inovando a 
maneira de ensinar e aprender de 
seus estudantes por meio de uma 
formação completa e diferenciada 
a ponto de criar impactos positivos 
na sua comunidade escolar, na co-
letividade e no mundo. 

Em 2023, mais um capítulo 
da rica história do colégio será es-
crito. A partir da Reforma do En-
sino Médio e da implantação da 
Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC), a instituição se diferencia 
mais uma vez ao apresentar um 
projeto dinâmico e com foco vol-
tado para os resultados dos adoles-
centes. Dentre as novidades, está a 
ampliação da carga horária do En-
sino Médio, com um amplo leque 
de atividades eletivas e itinerários 
escolhidos pelos estudantes, que 
somam quase 40 horas semanais. 

A partir do início do próxi-
mo ano letivo, os estudantes das 
primeiras e segundas séries terão 
Educação Física por modalidades 
esportivas, com opção entre dois 

-
cinas de Leitura, Cinema e Escrita, 
Cineclube, modulares e eletivas 
de Matemática Básica, Modular 
de Matemática Financeira, vo-
luntariado, Matemática Aplica-
da e laboratórios de Ciências da 
Natureza. Já na Terceira Série, os 
estudantes contam com ativida-
des todos os dias da semana, das 
7h15 às 17h05, incluindo aprofun-
damento em Biologia, Física, Ma-

temática e Química para o Enem, 
voluntariado, acompanhamento de 
Matemática e aulas voltadas para a 
discussão da lista de livros da Uni-
camp e da Fuvest. Além disso, são 
mais de 140 horas de aplicação de 
simulados Enem, Vunesp, Fuvest 
e Unicamp para que os estudantes 
estejam preparados para ingressar 
nas melhores universidades direto 
do Ensino Médio.

“Estamos muito animados 
com essas mudanças, com uma 
expectativa realmente muito boa 
de que o resultado será satisfatório. 
O colégio sempre procura se atuali-
zar e inovar em todos os aspectos”, 
comenta Nilvia Graciano, Diretora 
Geral do Colégio Santo André.

Para entender o  
Novo Ensino Médio

Com a Reforma e a BNCC do 
Ensino Médio, surgiram novas no-
menclaturas no cotidiano escolar, 
como as eletivas, que são compo-
nentes curriculares, projetos ou 
cursos livres que o estudante pode 
escolher para construir sua carga 
horária escolar. Na primeira e na 
segunda série, são 12 opções de 
eletivas, sempre no período oposto 
ao das aulas regulares. Já na tercei-
ra série, elas acontecem no horário 
regular para melhor preparação do 
aluno. Já os modulares são cursos 
de curta duração com foco em con-
teúdos, habilidades e competên-

de matemática básica, modular de 
cálculo, etc. Projetos são atividades 
de duração delimitada e objetivos 
curtos e claros que envolvem gru-
pos de estudantes, professores ou 

tais como projetos sociais, de Arte, 
etc. Os itinerários, por sua vez, se 
formam ao passo que os estudan-
tes escolhem um bloco de eletivas, 
projetos e modulares relacionados 
a uma ou mais áreas de conheci-
mento que devem estar articuladas 
ao projeto de vida do aluno. 

Conteúdo patrocinado por 
Colégio Santo André 

São 
5000 m² 
de área 
verde no 
terreno 
do 
colégio

O Santo André em números

 42.616,54 m² de área total
 5.000 m² de área verde
 2.200 alunos

 152 professores
 69 salas de aula (com uso 

multimídia)

 5 prédios independentes
 (391 lugares)
 2 cantinas

 3 parques
 3 bibliotecas
 2 brinquedotecas

 Poliesportivo (1.570)
 3 capelas
 2 estacionamentos

 
 Programa Bilíngue
 Meditação Mindfulness.

ETAPAS DE ENSINO: DO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO

O Diretor do Ensino Médio do 
CSA, André Luiz Mattos, acre-
dita que esse aumento na carga 
horária, articulado a possibilidade 
de escolha dos estudantes, auxi-
liará de forma mais assertiva na 
preparação para os vestibulares e 
possibilitará que os estudantes se 
aprofundem nas áreas de maior 

formação geral sólida e ampla.
“O aluno sairá do Ensino Mé-

dio ainda com mais possibilidades 
de ingressar na faculdade direto 
da educação básica, e ao mesmo 
tempo, se aprofundar naquilo que 
ele almeja e gosta. Nesse novo 
modelo, nosso corpo docente dis-
cute e procura organizar os me-
lhores modelos de avaliação para 
mensurar rendimento e formação 
geral de modo integrado. Tudo isso 

amparado por um material didático 
de ponta, que é primeiro lugar no 

Ainda segundo o diretor, “no 
Colégio Santo André, o ingresso 
no Ensino Superior é um ponto 
fundamental para o projeto de vida 
de seus estudantes, por isso um En-
sino Médio que além de projetos de 
escolha, foca na preparação para o 
Enem e para os vestibulares pau-
listas, como a Vunesp e a Fuvest. 
Por isso uma carga horária ampla 
de aplicação de simulados Enem, 
Vunesp, Fuvest e Unicamp, além 
de simulados diagnósticos durante 
o Ensino Médio”.

Preparação para a 90ª 
turma de formandos 

Os estudantes que estão ingres-
sando no Novo Ensino Médio em 

2023, formarão a 90ª turma de 
formandos da história do Colégio 
Santo André.

Sobre o Colégio  
Santo André

Com 102 anos de história, 
o Colégio Santo André foi fun-
dando em 12 de março de 1920 
pelas Irmãs de Santo André em 
um antigo casarão na área central 
de São José do Rio Preto. Hoje, a 
escola está em uma das melhores 
localizações da cidade, no bairro 
Bom Jesus.

O Santo André é um com-
plexo educacional de Educação 
Infantil ao Ensino Médio dedica-
do a manter e sempre aprimorar 
a excelência pedagógica, acres-
centando valores ao trabalho, 
estimulando a participação dos 

-
mento de suas habilidades. 

A missão educativa das Ir-
mãs de Santo André atinge mais 
de três mil alunos e seus fami-
liares, além de quase duzentos 
educadores. Também estão pre-
sentes em Jaboticabal, São João 
da Boa Vista, São Paulo e no Pa-
raná. Na Europa, atuam na Bél-
gica, na França e na Inglaterra. 
Na África, desenvolvem a mis-
são na República Democrática 
do Congo.

SERVIÇO
Colégio Santo André
Rua Rubião Júnior, 3609, Bom Jesus 
– São José do Rio Preto-SP
Telefone: (017) 3214-7121 
https://colegiosantoandre.org.br/
saojosedoriopreto/

Helena, Mariana, Clara e Breno 
estudam no colégio desde o 

fundamental e se formam neste ano

Aumento da carga horária e 
possibilidades de escolha são 

novidades no Novo Ensino Médio

Centro Poliesportivo 
possui capacidade para 

1.570 pessoas
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