
História

Os Srs. Washington Moreira e Dr. Gabriel Covelli, liderados pelo fundador 

Dr. Ivan Pinheiro Prado, uniram-se em torno de um ideal precioso, ideal 

esse traduzido na fundação do Centro de Estudos Filosóficos SAA, cuja 

sigla "SAA" significa Solidariedade, Altruísmo e Amor. Os objetivos dessa 

instituição sempre foram, e continuam sendo, de âmbito filantrópico, 

assistencial e educacional, através dos serviços sempre prestados à 

comunidade desde sua fundação. Em1946,oColégioSAA abria suas 

portas, apenas para o curso pré-escolar. Com o decorrer dos anos, o 

Colégio cresceu, de forma que atualmente oferece cursos de Educação 

I n f a n t i l ,  d e  E n s i n o  F u n d a m e n t a l ,  E n s i n o  M é d i o  e  E n s i n o 

Profissionalizante nas áreas de Administração e Informática. Em 1966, na 

cidade de Campos do Jordão, onde está localizada a Colônia de Férias 

SAA, foi instalado o Externato SAA com o objetivo de atender crianças 

carentes da cidade. 

História, Missão, Valores
 e Estrutura

Missão

Ser referência no processo ensino-aprendizagem, promover o desenvolvimento dos aspectos humano e 
acadêmico, e contribuir para formar cidadãos bem capacitados, com bom caráter e dignidade, a fim de que
possam obter sucesso em suas vidas e carreiras.

Valores

Solidariedade, Altruísmo e Amor;
Respeito ao próximo e às diferenças;
Ética pessoal e profissional;
Transparência, verdade e seriedade;
Compromisso com a educação e com a Missão institucional;
Disciplina.
 

2 SAACom área de 6.200m , o Colégio  oferece uma estrutura ampla e completa, contendo:
Salas de leitura, vídeo, artes, multimídia, música, balé e judô; 
Salão Nobre;
Laboratórios de Ciências, Química, Física e Informática;
Quadras poliesportivas cobertas; Quadra poliesportiva descoberta;
Piscina aquecida coberta;
Piscina de bolinhas;
Pista com semáforo;
Brinquedoteca;
Parques;  Brinquedão
Biblioteca;
Refeitório;
Ambulatório;
Circuito interno de segurança;
Estacionamento exclusivo para Vans escolares;
Estacionamento para os pais;

 Serviços Terceirizados:
Lanchonete (refeições) 

Oferece um cardápio variado de qualidade* ;
Transporte escolar;

Estrutura



Diferencias

 

Qualidade de Ensino, com corpo docente altamente qualificado;

Programa de desenvolvimento da Ética, Cidadania e Convivência;

Tratamento individualizado aos alunos e famílias;

Continuidade da proposta pedagógica desde o Infantil até o Ensino Médio;

Orientação Profissional;

Inspetor Virtual (acompanhamento via internet de notas, ocorrências e circulares);

ClassApp (aplicativo de comunica  entre pais e escola em tempo real)  ção ;

Ambiente familiar, acolhedor, com tradição;

Excelente localização geográfica.

Colégio SAA, cuja base é fundamentada nos valores de Solidariedade, Altruísmo e Amor, integra suas 
ações através do Programa de Educação em Valores Humanos (P.E.V.H.). O Programa vem de encontro à 
missão institucional que busca a formação integral do indivíduo, tanto no aspecto acadêmico quanto moral.
A aplicação do P.E.V.H. compreende diferentes tipos de abordagem:

•Direta: espaço específico na grade curricular para trabalhar valores humanos. No S A A, aplicamos o
projeto de Ética e Convivência (E.C.).

•Indireta: a conscientização dos valores humanos como parte do dia-a-dia escolar, em todas as relações 
e  s i tuações.  No S A A ,  v ivenc iamos o  cot id iano escolar ,  cons iderando a  inc lusão e  a  d ivers idade.

•Paralela: atividades paralelas que permitem aos alunos assimilar os valores colocando-os em prática. 
No SAA, encontramos o Externato SAA, o Grupo de Apoio,  a  Orientação Profissional, as Campanhas de Doações (alimentos 
e agasalhos) e o Natal Solidário.

  
Esse novo projeto insere no ambiente escolar a Tecnologia da Informação voltada para educação. A sala de aula digital 

permite acesso à rede sem fio com conexão para Internet o que proporciona em tempo real a realização de pesquisas e 

consultas na WEB, os Tablets dos alunos são conectados e gerenciados por um aplicativo que proporciona um ambiente 

seguro para o uso do equipamento que interage com a aula preparada pelo professor. Através de uma TV de alta definição, o 

professor apresenta o conteúdo da aula através de seu Tablet.

SAA-digit@l

P.E.V.H

O Sistema de Ensino ETAPA agrega ao nosso já tradicional trabalho educacional, melhorando ainda mais a qualidade do 

ensino oferecido pelo SAA. 

Material Didático

ClassApp

Aplicativo de comunicação entre pais e escola (via celular).
Prático, seguro e em tempo real.
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