
 

 

Aprimoramentos nos critérios da Excelência Agostiniana 

Circ. Dir. Nº 011/2020 
Contagem, 23 de novembro de 2020. 

Estimada Família, 

 
Não existem precedentes em nossa história recente daquilo que a humanidade viveu, 
e ainda está vivendo, no ano de 2020. A escola foi, como tantas outras instituições, 
fortemente impactada, o que exigiu a criação de novos processos pedagógicos em 
questão de dias. Os estudantes e suas famílias, igualmente, tiveram que se reinventar 
para dar conta da realidade posta. 

Chegamos agora ao final do ano letivo e é hora de refletirmos sobre o sentido do evento 
Excelência Agostiniana em 2020. Com certeza, precisamos reconsiderar os critérios, 
pois a excelência passou por outros caminhos e expressões.  

Manteremos, por meio da diplomação, todos os estudantes dos segmentos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio com média no desempenho acadêmico acima de 80%.  

Identificamos e iremos valorizar o que ficou evidenciado em 2020 – as histórias de 
superação e de solidariedade com os colegas nesse período de isolamento social, que 
refletiram nas seguintes condutas ou propósitos:  

(1) individual: crescimento pessoal e acadêmico;  

(2) coletivo: disponibilidade para amparar o colega.  

O que queremos destacar é a capacidade dos estudantes em manter-se firme, nesses 

propósitos, independentemente das adversidades / dificuldades, na busca da 

superação de seus próprios limites, independente do alcance da média igual ou 

superior a 80%. 

Estabelecemos, portanto, 4 categorias, a saber:  

Estudante envolvido e engajado: estabeleceu sua rotina de estudos, 
independente das adversidades, sendo autônomo e protagonista de seu próprio 
aprendizado; buscou formas de se adaptar ao contexto de ensino remoto, 
mantendo um excelente nível de participação nas atividades síncronas e 
assíncronas. 
 
Estudante superação: demonstrou resiliência, ao longo do processo, no 
enfrentamento de dificuldades de ordem técnica, pessoal, familiar ou 
emocional e, ainda assim, não desistiu e buscou meios de se superar. 
 
Novato revelação: estudante(s) novato(s) que, apesar do distanciamento 
social, se destacou(aram) por aderir à proposta do Colégio com engajamento, 
participação qualitativa e boa relação com colegas e professores. 
 
 



 

 

 
 
Liderança afetiva: exerceu uma liderança positiva nas atividades on-line, além 
de ser solidário(a) com os colegas e professores, auxiliando os mais frágeis e 
colaborando para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 
 

Como chegamos aos nomes das 4 categorias? Os Analistas de Série, juntamente com a 

Supervisão Pedagógica, com base nessas categorias e pré-requisitos, fizeram a primeira 

indicação de estudantes que passou pela validação e votação dos professores. Nessa 

segunda fase, foi possível rever ou acrescentar algum outro nome.  

Assim, estimamos que tais mudanças sejam bem compreendidas e acolhidas por todos, 
estimulando os nossos estudantes a cultivarem a cultura do estudo e a expandirem os 
valores agostinianos da inquietude, amizade e solidariedade.  

 
 
Atenciosamente, 
 

Aleluia Heringer Lisboa Teixeira 
Diretora da unidade 

 


