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JUSTIFICATIVA - PDL 0049/2018 
O presente PDL tem por objetivo conceder ao Colégio Mirassol Educação com 

Princípios - a "Medalha Anchieta" e o "Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo", por seus 
relevantes trabalhos no segmento Educação. 

O mundo mudou e só mudou porque as relações sociais, organizacionais, pessoais, 
familiares, econômicas, e principalmente educacionais, mudaram, e o Colégio Mirassol, 
acompanha e vivencia este novo paradigma, embasado na Sociedade do Conhecimento, onde 
se apresenta a exigência de um educando crítico, criativo, reflexivo...implicando assim, a 
presença de novas técnicas pedagógicas no setor educacional. 

O professor, neste contexto é o mediador, estimulador e porque não dizer o inspirador 
de novos segmentos, articulando as experiências extra e intra classe, em que o aluno reflita 
sobre a interação com o mundo e o conhecimento. 

O Colégio Mirassol, nosso homenageado, norteou seu olhar pedagógico, na tarefa de 
educar, que nos dias de hoje é complexa e árdua, precisando de um esforço conjunto da 
família, da escola e da sociedade, no sentido de resgatar valores, sem perder a modernidade 
tecnológica. 

Esta memorável Instituição de Ensino, juntamente com seu Corpo de Mantenedores, 
orientadores, psicopedagogos, educadores, e todos que desenvolvem um trabalho voltado aos 
educandos, o fazem com seriedade, sendo reconhecida como uma escola de excelência pela 
sociedade, por proporcionar um ensino de qualidade e por atender, a cada aluno, na sua 
individualidade, oportunizando bases para o seu desenvolvimento cognitivo- afetivo-físico-
social. 

Destarte, esta conceituada escola, vem proporcionar uma educação significativa 
formando cidadãos competentes, para atuar com responsabilidade social e ambiental, gerando 
respeito, inovação, autonomia, criatividade, visão de mundo globalizada, permeada com 
integridade de seus educandos e colaboradores. 

Sendo assim, o Colégio Mirassol, que abriga pilares metodológicos através de seu 
corpo docente, discente e equipe administrativa, deve receber esta homenagem e para tal, 
conto com a aprovação dos Nobres Pares, reconhecendo a valorosa contribuição desta 
Unidade de Ensino, no processo pedagógico, pois como a educação é um direito de todos, 
somos todos aprendizes e educadores. 
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