
 

Participação do Colégio Santa Clara  

no Sínodo Arquidiocesano 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, Paz e Bem! 

  

Nos dias 28 de maio a 11 de junho, os professores, alunos e familiares do Colégio Santa Clara 

participarão do Sínodo Arquidiocesano de São Paulo. A palavra sínodo significa “caminhar juntos” e 

refere-se a reuniões especiais em que a Igreja discute e consulta sobre assuntos relacionados à fé ou à 

ação pastoral. Em sua essência, o sínodo é uma expressão de comunhão e de fé, um “caminho de 

comunhão, conversão e renovação missionária”, é o que nos diz o Arcebispo de São Paulo, Cardeal 

Odilo Pedro Scherer. 

Esse caminho requer a participação do maior número possível de pessoas, de maneira que a 

proposta sinodal alcance, amplamente, o povo nas paróquias, nas famílias e nas escolas católicas. Por 

isso, assim como as demais escolas e paróquias de São Paulo, nós também participaremos da pesquisa. 

Além da participação dos alunos e professores, que ocorrerá na Escola, (login e senha tirados de 

modo aleatório), solicitamos também a colaboração dos senhores pais e/ou responsáveis, respondendo 

à pesquisa da Arquidiocese de São Paulo, utilizando o login e a senha em anexo a este comunicado, 

entregue pelo(a) aluno(a).  (Login e senha usados perderão validade após o envio da pesquisa.) 

Desde já agradecemos a colaboração em relação a esse levantamento de dados, lembrando que 

a participação é voluntária, totalmente anônima e independe de religião, igreja ou crença à qual 

pertence. 

Orientações para o acesso e a realização da pesquisa Sinodal de São Paulo. 

1- Entrar no site www.escolascatolicas.com.br 

2- Colocar seu login e senha (serão solicitados na primeira página do site) e, em seguida, 

responder à pesquisa. Famílias com mais de um(a) filho(a) na escola, o login e senha foi 

apenas pelo mais novo. (A pesquisa é por família da Escola.) 

3- Prazo para a participação da pesquisa: de 28 de maio a 11 de junho. 

4- Ressaltamos que a pesquisa é anônima e que login e senha foram, aleatoriamente enviados, 

sem pré-seleção, logo, não há como saber quem respondeu, portanto, fiquem à vontade para 

assinalar as respostas de acordo com vossa vivência e pensamento a respeito. 
 

Cordialmente, 

 

A Direção e Coordenação da Pastoral Escolar 

 

Mais informações, favor acessar:  http://arquisp.org.br/sinodo-arquidiocesano  


