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do Infantil ao Ensino Médio



Nos orgulhamos de formar alunos preparados para enfrentar todas as 

realidades do futuro, obtendo muito êxito em suas vidas pessoais e acadêmicas.

Um local de aprendizado onde a educação é pautada na interação e no 

desenvolvimento integral do aluno. Mantido pelo Instituto Mestras Pias 

Filippini, no Brasil é composto por três escolas: 

Colégio Santa Lúcia Filippini em São Paulo – SP, Escola de Educação Básica 

Santa Lúcia Filippini em Vilhena – RO e Colégio Nossa Senhora Divina 

Providência em Peruíbe – SP. 

Santa Lúcia Filippini
COLÉGIO

56 anos de tradição! 



Escola adequada aos 
protocolos de segurança 
e altamente preparada 
para lidar com os diversos 
tipos de ensino, do 
presencial ao on-line!



· Projeto de Incentivo à Leitura;

· Plataforma Teams;

· Programa Saber;

· Brinquedoteca;

· Projetos de Ações Sociais;

· Informática Educacional;

· Mostra Cultural;

· Seguro Educacional;

· Material Didático FTD;

· Portal Iônica;

· Escola da Inteligência;

· Oficina de redação;

· Projeto Abnara;

· Aulas laboratoriais;

· Aulas preparatórias para 

Olimpíadas de Matemática;

· TPI e TPA (TCC);

· Estuda.com (Portal de Avaliações);

· Recuperação Intensiva.

 DIFERENCIAIS

 

SEM CUSTO
· Judô e ballet

(Educação Infantil);

· Esportes como handebol, 

futebol de salão e vôlei;

· Orientação Profissional;

· Visitas a Universidades.

do presencial ao on-line!



PROPOSTA
Pedagógica 

Construímos o conhecimento por 
meio da afetividade e da interação 
com o outro, proporcionando  ao 
aluno um aprendizado significativo.

O professor assume um papel de 
mediador, auxiliando no processo 
de sistematização,  problematização, 
pesquisa e registro, dando 
sustentação ao processo de 
ensino-aprendizagem. 

Aprendizagem que
respeita o ritmo

individual do aluno.



 Focamos em um aprendizado 
que se dá pela descoberta do 
conhecimento, por meio de 
atividades e projetos lúdicos. 
Aqui, o seu filho se torna agente 
do próprio aprendizado, desde 
cedo.  

Educação Infantil

Ensino interativo e lúdico,
para uma alfabetização

mais fácil e divertida.



ANOS INICIAIS
Ensino Fundamental

Trabalhamos com a proposta de 
desenvolver as habilidades 
necessárias para despertar o 
interesse e curiosidade pelo 
aprendizado, respeitando o ritmo 
de cada um, e construindo o 
conhecimento através da 
interação com o outro. 

Ensino Humanizado
Construindo o conhecimento 

por meio da afetividade e 
interação com o outro.



ANOS FINAIS
Ensino Fundamental

Nessa etapa da vida dos alunos, queremos ter como 
base o aprofundamento da troca de conhecimentos 
e experiências, visando um aprendizado significativo, 
onde o conhecimento real do adolescente será o 
ponto de partida para o conhecimento em potencial.

Construindo o conhecimento 
por meio da afetividade e 

interação com o outro.



Ensino Médio
Preparamos seu filho para os novos desafios que surgem, assim 
como os vestibulares em geral e o Enem. Nesta fase final da 
Educação Básica, consolidamos um ensino de qualidade, 
aprimorando as habilidades e fortalecendo o desenvolvimento das 
competências necessárias para todas as áreas do conhecimento. 

Uma escola pronta!
Do presencial ao on-line.



DO INFANTIL AO 5° ANO

Formação
Integral do Aluno.

Período Adicional

Para que o seu filho permaneça na 
Escola por tempo estendido, com 
toda a segurança, oferecemos o 
Período Adicional, repleto de uma 
rotina estimulante e com foco no 
aprendizado.
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O Santa Lúcia Filippini preza 
por uma educação que vai além 
das habilidades básicas de 
ensino. Queremos que seu filho 
seja o verdadeiro protagonista 
do próprio aprendizado!

O futuro do seu filho agradece!



Conheça o colégio
colégio

Tour Virtual

CLIQUE AQUI

Rua Santa Lúcia Filippini, 104 - Freguesia Do Ó, 
São Paulo - SP, 02737-100

Telefone: (11) 3975-0968
      colegiosantaluciafilippini

      santaluciafilippini.sp

https://www.vila360.com.br/colegio/santaluciafilippini/
https://www.facebook.com/colegiosantaluciafilippini
https://www.instagram.com/santaluciafilippini.sp/
https://www.santaluciafilippini.com.br/



