
 

 

 

 

 

 

O Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, instituição cristã Católica, 

inspirada nos valores do Evangelho, no ideal de Misericórdia de Santa  Maria  Josefa 

Rossello e nos  princípios de liberdade e solidariedade humana, tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação básica indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir nos estudos posteriores e 

na valorização da vida.  

Os objetivos gerais do ensino ministrado no Colégio Nossa Senhora da 

Misericórdia, convergem para os fins mais amplos da Educação Nacional expressos 

na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei Federal N.º 9394/96, no 

Estatuto da Criança e do Adolescente,  e nas exigências da Sociedade Contemporânea 

para de forma articulada, oferecer uma educação de qualidade visando: 

I – ser um espaço inclusivo de fortalecimento e desenvolvimento dos princípios e 

valores cristãos, da pesquisa, da cultura, da vida e da cidadania; 

II – promover uma educação geradora de autonomia intelectual, de vida criativa e 

participativa com responsabilidade social;  

III - a formação do aluno de modo a desenvolver os valores cristãos e as competências 

e habilidades necessárias à integração de seu projeto ao projeto da sociedade em que 

se situa;  

IV -  a preparação e orientação básica para a integração do aluno ao mundo em que 

vive, com as competências que garantam seu aprimoramento e permitam acompanhar 

as mudanças que ocorrem no nosso tempo; 

V - o desenvolvimento das competências para que o aluno continue aprendendo, de  

forma autônoma e crítica, em níveis mais complexos de estudos. 

Constituem objetivos específicos do Colégio: 

 I – oferecer condições ao educando de desenvolvimento dos conhecimentos e as 

competências cognitivas e sociais que assegurem a capacidade de permanente 

adaptação, raciocínio lógico, habilidades de análises, sínteses, leitura de sinais e 

agilidade na tomada de decisões; 



 

 

 

 

II - favorecer o desenvolvimento da personalidade do aluno de acordo com a 

mensagem do Evangelho, preparando-o e orientando-o para uma vida 

verdadeiramente ecumênica, respeitando outras confissões religiosas; 

III - despertar no aluno a consciência e a responsabilidade de sua atuação na 

Comunidade em que vive e da qual participa, contribuindo para a formação de uma 

cidadania consciente, crítica e participativa; 

IV - oferecer condições para que o aluno aprenda a valorizar o respeito, a dignidade e a 

liberdade fundamental ao ser humano; 

V - oferecer condições para que o aluno domine os conteúdos dos recursos científicos 

e tecnológicos que lhe permitam vencer as dificuldades do meio; 

VI – ser referência na promoção de valores da Rede de Educação Rossello, dentre eles 

a Alegria, o Acolhimento, o Respeito, a Solidariedade e o Compromisso. 

 


