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 Em 1899, chegou, a São Paulo, um pequeno grupo de 
padres agostinianos vindos da Espanha. Ao buscarem um local 
apropriado para a construção de uma comunidade, fixaram-se 
na Igreja chamada Boa Morte e, lá, ampliaram suas ações em 
relação à comunidade, inaugurando o Colégio da Luz, nome do 
bairro onde estava localizado. Mas a distância da localidade do 
centro urbano, na época, e os altos impostos cobrados pelo 
Ministério da Educação e Saúde obrigaram os padres a 
entregá-lo e a procurarem outro terreno para desenvolver sua 
missão.

 O terreno encontrado, em 1906, se localizava no Morro 
Vermelho, uma colina que dominava o Vale do Tororó, onde, 
hoje, passa a Avenida 23 de Maio, mas apenas em 1930, o 
primeiro tijolo foi colocado. Nesse dia, houve uma celebração 
em decorrência do acontecimento, na qual compareceram o 
Arcebispo Metropolitano, D. Duarte Leopoldo e Silva, D. José 
Marcondes Homem de Mello, bispo de São Carlos, e Monsenhor 
João M. Martins Ladeira. A construção foi entregue à empresa 
Moya & Malfatti sob a responsabilidade de Francisco de Camillo 
e, em menos de um ano, o Colégio estava pronto para receber 
seus primeiros alunos.

 Em 1931, o Colégio Santo Agostinho inicia suas atividades 
com o curso Primário, atual Ensino Fundamental, com 36 alunos.
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Curia Generalizia Agostiniana
Roma

Roma, 24 de fevereiro de 2021

 Com muita alegria, dirijo-me a toda 
Comunidade do Colégio Santo Agostinho de 
São Paulo, ao comemorar seus 90 anos de 
fundação.
 Certamente, não foi sem dificuldades que os 
primeiros frades, no ano 1931, iniciaram essa 
obra que, por todos esses anos, persevera em 
sua missão de educar de maneira humana para 
a construção de uma sociedade pautada nos 
valores evangélicos e que são profundamente 
humanos.
 A Ordem de Santo Agostinho que, há muitos 

séculos, encontra na Educação um dos seus campos de missão, reconhece a 
importância deste apostolado e incentiva a toda comunidade para que seja este 
um lugar onde as relações humanas sejam aprofundadas e o desejo do bem 
comum cresça nos educandos, familiares e todo corpo diretivo, docente e 
administrativo como um sinal de esperança para nosso mundo.
 Necessitamos de pessoas bem formadas nos valores humanos e Evangélicos. 
Vivemos em um mundo que caminha velozmente e nele dispomos de cada vez 
menos tempo para nós mesmos, de menos liberdade, pois a tecnologia 
apoderou-se de nossas vidas, de menos encontros com nossos irmãos, de menor 
colaboração. Atendemos menos às necessidades dos que não podem sobreviver 
por diferentes tipos de carências.
 Nas circunstâncias do mundo de hoje, a Ordem de Santo Agostinho e a 
comunidade do Colégio Santo Agostinho de São Paulo se comprometem a 
continuar educando, pautada em valores, para ajudar a cada um dos estudantes 
a dispor de meios e instrumentos interiores e de conhecimentos que lhes permitam 
enfrentar o futuro com garantias suficientes para serem felizes e ajudar aos demais 
a encontrar a felicidade.
 Desejando muita felicidade a todos por essa comemoração, peço a 
intercessão de Nosso Pai, Santo Agostinho, e da Mãe do Bom Conselho para que 
recebam abundantes bênçãos e que este Colégio continue a crescer, 
mantendo-se como um sinal concreto de esperança e amizade entre as pessoas.

Minhas saudações.

Fr. Alejandro Moral Antón, OSA
Prior Geral da Ordem de

Santo Agostinho
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Colégio Santo Agostinho: 90 anos de gratidão e 
esperança.

Querida comunidade educativa,

 Celebrar os 90 anos do CSA é, sem dúvidas, 
um momento de fazer uma grande ação de 
graças a Deus e a tantas pessoas que 
passaram por aqui ao longo de quase um 
século. É por isso que sou grato por cada 
religioso agostiniano que por aqui passou, 
trabalhou e doou um pouco de sua vida. Grato 
por cada colaborador que deixou por aqui sua 
marca, seu esforço, seu trabalho, seja na área 
pedagógica, lidando diretamente com os 
alunos e suas famílias, seja na área 
administrativa, cuidando das minúcias 

necessárias para o bom andamento do Colégio, afinal, como costumamos afirmar, 
aqui todos somos educadores. Gratidão por cada aluno e cada família que 
confiou a educação de seus filhos e filhas à nossa responsabilidade. Gratidão por 
esse conjunto de pessoas que, ao longo de todo esse tempo, fez com que o nosso 
Colégio se tornasse uma grande família pelo vínculo da amizade, valor essencial 
em nosso modo de educar.

 Celebrar os 90 anos do CSA também é celebrar a esperança. Esperança de 
um mundo com mais justiça, com mais empatia, com mais humanidade, pois, 
sabemos que cada aluno impactado por nossos valores sabe ver a vida com um 
olhar que vai além de si mesmo, podendo ser agente transformador das 
realidades nas quais está inserido. Esperança porque sabemos que esse 
sentimento tão nobre nos fortalece quando estamos enfrentando nossos desafios 
e não nos deixa esmorecer. Esperança porque com ela, podemos olhar para o 
futuro e vislumbrar outros tantos anos na missão de educar, sempre com amor, 
pensando na frente, avançado, melhorando e consolidando nosso compromisso 
com uma educação humana e integral.

 Por isso tudo sou grato e mantenho firme a esperança e, neste tempo que 
ficará marcado historicamente por tudo que estamos vivendo em contexto 
mundial, deixo aqui também a nossa marca de 90 anos de uma missão que está 
fundamentada no amor pela educação, que é sinônimo de amor pelas pessoas.

 Que nosso Deus, pela intercessão de nosso Pai, Santo Agostinho, e da Virgem 
Maria, nos inspire sempre e abençoe nossa missão.

Minhas cordiais saudações. Com gratidão e esperança.

DIREÇÃO INSTITUCIONAL

Fr. Maciel A. Bueno, OSA
Diretor Institucional
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Ao Colégio Santo Agostinho,

 Parabéns! São 90 anos semeando a 
Educação Agostiniana.

 Hoje quero dedicar um tempo para as 
pessoas que compartilharam de algum 
momento de suas vidas com este Colégio que 
me é tão querido.

Toda a estrutura física e organizacional carrega 
muita história, incluindo as particularidades 
daqueles que contribuíram, de uma forma ou 
de outra, para que o CSA pudesse chegar aos 
seus 90 anos com muito orgulho do seu 
caminhar.

 Cada pessoa que por aqui passou, expressou, por meio de palavras ou ações, 
o sentimento único e verdadeiro daquilo que vivenciou na ocasião. Por vezes, 
passamos tempos juntos, conversamos, rimos, choramos, discordamos, refletimos, 
demonstramos uns aos outros que os amamos de forma fraternal, permitindo o 
nascer de novas amizades. Amizade, ponto marcante neste espaço de 
convivência que, sem dúvida, deve-se a forma pela qual priorizamos as relações 
dentro do Colégio.

 Temos uma comunidade composta por culturas diferentes e respeitar o “jeito 
de ser” de cada um, provoca a condição de aceitar com regularidade e 
constância e, esse ambiente, permeado pelos valores agostinianos, afeta 
diretamente o comportamento de todos, proporcionando a condição de sermos 
um pouco melhores a cada dia.

 São muitos os conhecimentos que permeiam a rotina do Colégio e eu sei que 
o compromisso de se fazer representado por pessoas que comunguem, 
minimamente, do seu propósito, da importância de manter um coração inquieto e 
que queiram aprender cada vez mais é fundamental para o pulsar desse coração 
agostiniano que está revigorado por mais um ano de existência.

 Parabenizo a todos que viveram, ao menos, um momento no CSA, saiba que 
cada
sorriso, cada piada, cada confidência, cada conselho, cada desentendimento foi
importante, pois contribuíram para a construção de uma educação sustentada 
pelo Amor. Sim, de amor pelo outro, pela vida, pelos dilemas, de amor por aquilo 

DIREÇÃO PEDAGÓGICA

Raquel C. Sant’Anna Bohnstedt
Direção Pedagógica

que ainda não sabemos, só que queremos aprender, pois somos assim, 
reconhecemos a limitação e corremos atrás da solução. E a pandemia da Covid-19 
foi um provocador nesse sentido, ufa! Quanto desafio e quanto aprendizado!

 Enfim, CSA, dessas nove décadas de existência, eu o acompanho há duas, e, 
assim posso dizer que, na minha perspectiva, reconheço a sua generosidade, 
tolerância, respeito, persistência, resiliência entre outros, pois a lista de adjetivos é 
extensa.

 Que possa seguir com a “mola propulsora” reconhecida em todas as pessoas: 
a Vontade, a vontade de conseguir sempre mais, tendo uma vida abundante no 
amor de Deus. Sucesso nas realizações dos próximos anos, pois é o que lhe 
pertence!



DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
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Ao Colégio Santo Agostinho,

 Parabéns! São 90 anos semeando a 
Educação Agostiniana.

 Hoje quero dedicar um tempo para as 
pessoas que compartilharam de algum 
momento de suas vidas com este Colégio que 
me é tão querido.

Toda a estrutura física e organizacional carrega 
muita história, incluindo as particularidades 
daqueles que contribuíram, de uma forma ou 
de outra, para que o CSA pudesse chegar aos 
seus 90 anos com muito orgulho do seu 
caminhar.

 Cada pessoa que por aqui passou, expressou, por meio de palavras ou ações, 
o sentimento único e verdadeiro daquilo que vivenciou na ocasião. Por vezes, 
passamos tempos juntos, conversamos, rimos, choramos, discordamos, refletimos, 
demonstramos uns aos outros que os amamos de forma fraternal, permitindo o 
nascer de novas amizades. Amizade, ponto marcante neste espaço de 
convivência que, sem dúvida, deve-se a forma pela qual priorizamos as relações 
dentro do Colégio.

 Temos uma comunidade composta por culturas diferentes e respeitar o “jeito 
de ser” de cada um, provoca a condição de aceitar com regularidade e 
constância e, esse ambiente, permeado pelos valores agostinianos, afeta 
diretamente o comportamento de todos, proporcionando a condição de sermos 
um pouco melhores a cada dia.

 São muitos os conhecimentos que permeiam a rotina do Colégio e eu sei que 
o compromisso de se fazer representado por pessoas que comunguem, 
minimamente, do seu propósito, da importância de manter um coração inquieto e 
que queiram aprender cada vez mais é fundamental para o pulsar desse coração 
agostiniano que está revigorado por mais um ano de existência.

 Parabenizo a todos que viveram, ao menos, um momento no CSA, saiba que 
cada
sorriso, cada piada, cada confidência, cada conselho, cada desentendimento foi
importante, pois contribuíram para a construção de uma educação sustentada 
pelo Amor. Sim, de amor pelo outro, pela vida, pelos dilemas, de amor por aquilo 
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que ainda não sabemos, só que queremos aprender, pois somos assim, 
reconhecemos a limitação e corremos atrás da solução. E a pandemia da Covid-19 
foi um provocador nesse sentido, ufa! Quanto desafio e quanto aprendizado!

 Enfim, CSA, dessas nove décadas de existência, eu o acompanho há duas, e, 
assim posso dizer que, na minha perspectiva, reconheço a sua generosidade, 
tolerância, respeito, persistência, resiliência entre outros, pois a lista de adjetivos é 
extensa.

 Que possa seguir com a “mola propulsora” reconhecida em todas as pessoas: 
a Vontade, a vontade de conseguir sempre mais, tendo uma vida abundante no 
amor de Deus. Sucesso nas realizações dos próximos anos, pois é o que lhe 
pertence!

 Parabéns ao Colégio Santo Agostinho, 90 
anos dedicados à excelência na educação.

 Que orgulho poder participar de uma 
instituição dessa envergadura. Faço parte da 
história do Colégio há pouco mais de uma 
década e, nesse período, vivemos grandes 
momentos de realizações, amizades e muitas 
mudanças.

 Tivemos tantas mudanças em tão pouco 
tempo que, muitas vezes, temos a impressão 
que elas aconteceram há muito tempo, 
quando, na verdade, foram só alguns anos.

 Há pouco tempo não era permitido o uso de 
celular em sala de aula e isso foi, muitas vezes, 

o maior problema no comportamento escolar, o vilão, pois desviava a atenção do 
aluno, uma vez que dava acesso ao mundo virtual. Hoje, o próprio Colégio fornece 
equipamento eletrônico (chromebook) para que esse mundo virtual seja explorado, 
da melhor maneira possível, no ambiente escolar.

 Havia coisas no passado que são inconcebíveis hoje em dia. Com enorme 
admiração, líamos, na Secretaria, os registros escolares antigos, escritos à mão e 
com uma caligrafia que hoje só encontramos em convites de casamento, ou ainda, 

os registros de nosso professor mais famoso, Padre Mariano de La Mata, que está 
prestes a ser canonizado como um dos Santos da Igreja Católica e esteve nesse 
mesmo ambiente, trabalhou dentro das mesmas paredes e encantou a todos com 
sua santificada presença.

 Trabalhar em uma empresa secular, ou quase, me fez lembrar das aulas de 
Marketing no meu curso de Administração de Empresas, o quão raro são empresas, 
marcas ou produtos que conseguiram sobreviver por tanto tempo no mercado. O 
CSA é a prova viva de que a dedicação, a seriedade, o respeito e a busca pela 
excelência são características essenciais para uma empresa se tornar tão longeva. 
Gostaria muito de retornar às aulas sobre esse assunto, assim poderia citar o 
Colégio e ouvir de professores e colegas os tão merecidos elogios. 



 “Primeiramente parabéns ao Colégio por seu 90º aniversário. 
Meu nome é Taís Sampaio e o Sto Agostinho teve uma importância 
considerável em minha vida. Meu pai, o Sr. Quincas, e meu tio, o Sr. 
José, trabalharam aí por mais de 4 décadas. Morávamos na Rua 
Apeninos, então o colégio era quase o quintal da minha casa. Eu me 
sentia segura, não apenas por encontrar meus familiares, mas porque 
estudei desde a Ed. Infantil até o 3º ano do Ensino Médio. Eu conhecia 
os funcionários, os padres e a maioria dos alunos pelos nomes, o que 
contribuiu muito para o meu reconhecimento como pessoa. Eu 
adorava a Semana Cultural e toda a oportunidade de aprendizado 
pela interação social, além dos jogos, que eram os meus preferidos.
Hoje moro em Florianópolis, fiz Educação Física e trabalho com Yoga, 
Ayurveda e terapias holísticas, carrego comigo também a família que 
construí nesses anos de colégio, que são os meus amigos de infância.

Parabéns e Gratidão!!!”

Tais de Lima Sampaio
Estudou no CSA entre 1981 e 1995.

DEPOIMENTO
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 Parabéns ao Colégio Santo Agostinho, 90 
anos dedicados à excelência na educação.

 Que orgulho poder participar de uma 
instituição dessa envergadura. Faço parte da 
história do Colégio há pouco mais de uma 
década e, nesse período, vivemos grandes 
momentos de realizações, amizades e muitas 
mudanças.

 Tivemos tantas mudanças em tão pouco 
tempo que, muitas vezes, temos a impressão 
que elas aconteceram há muito tempo, 
quando, na verdade, foram só alguns anos.

 Há pouco tempo não era permitido o uso de 
celular em sala de aula e isso foi, muitas vezes, 

o maior problema no comportamento escolar, o vilão, pois desviava a atenção do 
aluno, uma vez que dava acesso ao mundo virtual. Hoje, o próprio Colégio fornece 
equipamento eletrônico (chromebook) para que esse mundo virtual seja explorado, 
da melhor maneira possível, no ambiente escolar.

 Havia coisas no passado que são inconcebíveis hoje em dia. Com enorme 
admiração, líamos, na Secretaria, os registros escolares antigos, escritos à mão e 
com uma caligrafia que hoje só encontramos em convites de casamento, ou ainda, 

os registros de nosso professor mais famoso, Padre Mariano de La Mata, que está 
prestes a ser canonizado como um dos Santos da Igreja Católica e esteve nesse 
mesmo ambiente, trabalhou dentro das mesmas paredes e encantou a todos com 
sua santificada presença.

 Trabalhar em uma empresa secular, ou quase, me fez lembrar das aulas de 
Marketing no meu curso de Administração de Empresas, o quão raro são empresas, 
marcas ou produtos que conseguiram sobreviver por tanto tempo no mercado. O 
CSA é a prova viva de que a dedicação, a seriedade, o respeito e a busca pela 
excelência são características essenciais para uma empresa se tornar tão longeva. 
Gostaria muito de retornar às aulas sobre esse assunto, assim poderia citar o 
Colégio e ouvir de professores e colegas os tão merecidos elogios. 

1959 - Dia da Pátria 1985 - Semana Cultural1983 - Semana de Santo Agostinho



1911

Término da construção
do Titanic. A Itália

lança-se numa
guerra contra o

império otomano com
as suas tropas

a ocuparem Tripoli.

Início da Construção
da Igreja Santo
Agostinho. Os jornais
da época noticiavam
que quando a cúpula
chegasse aos 50 metros,
não haveria prédio,
em São Paulo, que
pudesse competir
em altura.

1931

O Império do Japão
invade a Manchúria
após o Incidente de
Mukden. Inaugurada

a Estátua do Cristo
Redentor na cidade

do Rio de Janeiro.

Início das atividades
do Colégio com o
curso primário, atual
Ensino Fundamental.
Alguns dos primeiros
alunos do Colégio:
Arrigo Carrara,
Norberto Alonso,
Vicente Viviani, Antonio
Rodrigues Alves e
Américo Siqueira de
Araújo. Ao todo foram
36 alunos até o final
do ano letivo.

 Nascido em 13 de novembro de 354, 
primogênito de Patrício e da cristã 
acalorada, Mônica, Aurelius Augustinus, 
mais conhecido como Santo Agostinho, 
é o padroeiro que nomeia nossa 
instituição de ensino e inspira nossa 
inquietude pela transformação e 
melhoria contínua. 
 Era natural da província romana de 
Tagaste de Numídia, localizada ao norte 
da África. De acordo com sua biografia, 
foi uma criança alegre, amante da 
amizade, entusiasta do jogo e vivaz. 
Santo Agostinho, embora costumasse 
dizer que “os mestres usavam métodos 
agressivos e não eram sinceros”, tinha 
gosto pelo estudo e se entregou com 
afinco a eles, tornando-se professor de 
retórica e gramática. 
 Conta-se que a grande mudança 

de sua vida se inicia em Milão, em 386. Agostinho ouviu uma voz infantil que dizia: 
“Toma e lê”, dessa forma, foi estimulado a ler as escrituras. Após esse ocorrido, 
deixando a docência, retira-se a Cassicíaco, local de paz e silêncio no qual coloca 
em prática o Evangelho. Neste, preparou-se para ser batizado em 387 por Santo 
Ambrósio.
 Em Tagaste, após a morte de sua mãe, vende suas posses e projeta o seu 
programa de vida simples: oração, pobreza e trabalho. Ao passo em que vivia sob 
esses termos, em torno dele crescia um grupo de amizade, por seus dotes naturais 
e títulos de graça. Assim, Santo Agostinho fundou o Monacato Agostiniano. 
 Foi proclamado “sacerdote” pelo povo no ano de 391. Cinco anos mais tarde, 
os cristãos de Hipona o apresentaram para o Episcopado.  Ao ser consagrado 
Bispo de Hipona, título o qual utilizou em nome do trabalho, não da honra, 

SANTO AGOSTINHO converteu a sua residência em casa de oração e tribunal de causas. 
 Santo Agostinho morreu no ano de 430, aos 76 anos. Ficou marcado como um 
inspirador da vida religiosa, exemplo de simplicidade e bondade. Em vida foi um 
pastor de almas, defensor da fé e da verdade, bem como um administrador da 
justiça. Pregou e escreveu de forma diligente, assim, foi importante para a 
condensação do pensamento de seu tempo e a transmissão deste para o futuro, 
não é por coincidência que seus ensinamentos ressoam até os dias atuais, 
inspirando e salvando, com suas palavras, tantos seres humanos.
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1949 Autorização para
funcionar o ensino
colegial, hoje
chamado de
Ensino Médio.

1954 No período de
54 a 59 o Colégio
foi campeão paulista
pela primeira vez
de bola-ao-cesto,
antigo nome dado
ao basquete.
Nesse esporte e
categoria, ele se tornou
pentacampeão.

1950

Getúlio Vargas foi eleito presidente
da República com 49% dos votos

válidos. A Índia torna-se
República e os símbolos do

domínio da Inglaterra são
tirados dos prédios públicos.

Guerra nas Coréias.
Inauguração do estádio

do Maracanã.

Nasce a
Associação dos
Antigos Alunos.
O primeiro domingo,
após a festa de
Santo Agostinho,
ficou designado
como “o dia do
antigo aluno”.

 Nascido em 13 de novembro de 354, 
primogênito de Patrício e da cristã 
acalorada, Mônica, Aurelius Augustinus, 
mais conhecido como Santo Agostinho, 
é o padroeiro que nomeia nossa 
instituição de ensino e inspira nossa 
inquietude pela transformação e 
melhoria contínua. 
 Era natural da província romana de 
Tagaste de Numídia, localizada ao norte 
da África. De acordo com sua biografia, 
foi uma criança alegre, amante da 
amizade, entusiasta do jogo e vivaz. 
Santo Agostinho, embora costumasse 
dizer que “os mestres usavam métodos 
agressivos e não eram sinceros”, tinha 
gosto pelo estudo e se entregou com 
afinco a eles, tornando-se professor de 
retórica e gramática. 
 Conta-se que a grande mudança 

de sua vida se inicia em Milão, em 386. Agostinho ouviu uma voz infantil que dizia: 
“Toma e lê”, dessa forma, foi estimulado a ler as escrituras. Após esse ocorrido, 
deixando a docência, retira-se a Cassicíaco, local de paz e silêncio no qual coloca 
em prática o Evangelho. Neste, preparou-se para ser batizado em 387 por Santo 
Ambrósio.
 Em Tagaste, após a morte de sua mãe, vende suas posses e projeta o seu 
programa de vida simples: oração, pobreza e trabalho. Ao passo em que vivia sob 
esses termos, em torno dele crescia um grupo de amizade, por seus dotes naturais 
e títulos de graça. Assim, Santo Agostinho fundou o Monacato Agostiniano. 
 Foi proclamado “sacerdote” pelo povo no ano de 391. Cinco anos mais tarde, 
os cristãos de Hipona o apresentaram para o Episcopado.  Ao ser consagrado 
Bispo de Hipona, título o qual utilizou em nome do trabalho, não da honra, 

converteu a sua residência em casa de oração e tribunal de causas. 
 Santo Agostinho morreu no ano de 430, aos 76 anos. Ficou marcado como um 
inspirador da vida religiosa, exemplo de simplicidade e bondade. Em vida foi um 
pastor de almas, defensor da fé e da verdade, bem como um administrador da 
justiça. Pregou e escreveu de forma diligente, assim, foi importante para a 
condensação do pensamento de seu tempo e a transmissão deste para o futuro, 
não é por coincidência que seus ensinamentos ressoam até os dias atuais, 
inspirando e salvando, com suas palavras, tantos seres humanos.
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1956 Até então, em um
Colégio que só tinha
professores homens,
a primeira professora
passa a dar aulas.
Sua disciplina era
biologia.

1957 Atinge a
meta de mil
alunos
matriculados

1964

Golpe de estado no Brasil
derruba da pesidência

João Goulart. Início
da Ditadura Militar no Brasil.
Criada a OLP com o apoio

da Liga Árabe, em Cairo, no Egito.

É criada a
Associação de
Pais e Mestres
(APM).

 “Saudades do Santo Agostinho... A Feira de ciências, o coral, o 
teatro, a semana cultural, a pizza da cantina, os campeonatos de 
futebol, os trabalhos de sala, os professores, Padres e funcionários. 
Todos me viram crescer e fizeram parte da minha formação. Muito 
grato.

 Enfim... foram os tempos de colégio e ficaram os valores, a 
formação, as recordações de momentos inesquecíveis e 
principalmente amigos do peito que conheci no colégio e que são 
para a vida.”

Orlando Cesar de Souza Lima
Estudou no CSA entre 1981 e 1992.

 Nascido em 13 de novembro de 354, 
primogênito de Patrício e da cristã 
acalorada, Mônica, Aurelius Augustinus, 
mais conhecido como Santo Agostinho, 
é o padroeiro que nomeia nossa 
instituição de ensino e inspira nossa 
inquietude pela transformação e 
melhoria contínua. 
 Era natural da província romana de 
Tagaste de Numídia, localizada ao norte 
da África. De acordo com sua biografia, 
foi uma criança alegre, amante da 
amizade, entusiasta do jogo e vivaz. 
Santo Agostinho, embora costumasse 
dizer que “os mestres usavam métodos 
agressivos e não eram sinceros”, tinha 
gosto pelo estudo e se entregou com 
afinco a eles, tornando-se professor de 
retórica e gramática. 
 Conta-se que a grande mudança 

de sua vida se inicia em Milão, em 386. Agostinho ouviu uma voz infantil que dizia: 
“Toma e lê”, dessa forma, foi estimulado a ler as escrituras. Após esse ocorrido, 
deixando a docência, retira-se a Cassicíaco, local de paz e silêncio no qual coloca 
em prática o Evangelho. Neste, preparou-se para ser batizado em 387 por Santo 
Ambrósio.
 Em Tagaste, após a morte de sua mãe, vende suas posses e projeta o seu 
programa de vida simples: oração, pobreza e trabalho. Ao passo em que vivia sob 
esses termos, em torno dele crescia um grupo de amizade, por seus dotes naturais 
e títulos de graça. Assim, Santo Agostinho fundou o Monacato Agostiniano. 
 Foi proclamado “sacerdote” pelo povo no ano de 391. Cinco anos mais tarde, 
os cristãos de Hipona o apresentaram para o Episcopado.  Ao ser consagrado 
Bispo de Hipona, título o qual utilizou em nome do trabalho, não da honra, 

DEPOIMENTO

converteu a sua residência em casa de oração e tribunal de causas. 
 Santo Agostinho morreu no ano de 430, aos 76 anos. Ficou marcado como um 
inspirador da vida religiosa, exemplo de simplicidade e bondade. Em vida foi um 
pastor de almas, defensor da fé e da verdade, bem como um administrador da 
justiça. Pregou e escreveu de forma diligente, assim, foi importante para a 
condensação do pensamento de seu tempo e a transmissão deste para o futuro, 
não é por coincidência que seus ensinamentos ressoam até os dias atuais, 
inspirando e salvando, com suas palavras, tantos seres humanos.
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1971 Inicia-se, embora
timidamente, a
I Feira de Ciências.

1978 Autorização
para oferecer
o maternal.

1969

O astronauta americano
Neil Armstrong, é

o primeiro homem
a pisar na lua.

Meninas passam a
estudar no Colégio.
O Santo Agostinho
também passa
a ter autorização
para ministrar o
curso noturno.

1973

Fim da Guerra no
Vietnã. Martin Cooper

realiza a primeira chamada
a partir de um telefone celular.

Brasil e Paraguai assinam
o Tratado de Itaipu.

Nesse ano o Colégio
tem a autorização
para instalar o
curso pré-escolar.

 Os jovens do século XXI, nascidos 
praticamente interconectados, dominam 
naturalmente as inúmeras tecnologias do 
nosso dia a dia. Vivemos em meio a era 
digital.
 
 Os dispositivos eletrônicos tornaram-se 
cada vez mais comuns em diversos meios, 
trazendo um desafio para o contexto 
pedagógico, que foi superado com o 
aprimoramento da estrutura do CSA, 
demonstrando o comprometimento com os 
valores da instituição.

 As salas de aula foram equipadas com 
lousas digitais. Tablets, chromebooks e 
conexão à internet favorecem o trabalho 
pedagógico e a utilização de plataformas 
digitais.

TECNOLOGIA
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1981 Celebração dos
50 anos do
CSA. 1999 Nasce o

grupo de
jovens.

1979

O general
João Baptista Figueiredo

substitui o general Ernesto
Geisel no posto de

Presidente do Brasil.
Fundada a Associação

Nacional de Jornais do Brasil
com o objetivo de defender

a liberdade de imprensa.

É realizada
a I Semana
Cultural. 1996

Bill Clinton é reeleito
presidente dos EUA.

Nelson Mandela assina
uma nova Constituição e

põem fim ao apartheid na
África do Sul. É clonada a

ovelha Dolly, primeiro
mamífero a ser clonado a

partir de uma célula adulta.

É criado o Grupo Teen, alunos
e ex-alunos do Colégio formam
um grupo de teatro, coordenado
pela professora Pamela Paz,
ganhou festivais importantes,
como o “Estudantil de Teatro
do Conservatório de Tatuí”.
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2003 Inicia-se o projeto “Educação
Preventiva” para os alunos do
6° ano do Ensino Fundamental
ao Ensino Médio, coordenado
por Fernando Falabella Tavares
de Lima e Marcelo Sadelli.

2002 Inicio do “Projeto Passagem”
com os alunos do 5º para
o 6º ano.

2001

Aos 60 anos, Dennis Tito
torna-se o primeiro turista

espacial a partir na
nave russa Soyuz-TM32.
Atentados terroristas ao

World Trade Center em NY
e no Pentágono em

Washington, EUA.

Inauguração do Espaço
Cultural Santo Agostinho.

O serviço de lanchonete
e Restaurante é terceirizado.
Início do Período Integral.

Primeira “Noite dos Sonhos”,
evento de confraternização
que marca o encerramento
da Educação Infantil.

2005

Mahmoud Abbas é eleito
Presidente da Autoridade Nacional

Palestina, sucedendo a Yasser Arafat.
Morre o Papa João Paulo II.

O Furacão Katrina destrói os
diques de proteção e afunda a

cidade de Nova Orleans, nos EUA,
causando mortes e destruição

também nos estados da Flórida,
Mississippi e Louisiana.

Reforma do
Salão Santa
Mônica e
ampliação
da Educação
Infantil.

DEPOIMENTO
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 "Estudei no Colégio Santo Agostinho dos 3 aos 17 anos de 
idade. Só tenho boas lembranças e fiz amigos que fazem parte da 
minha vida até hoje! 

 Foi minha segunda casa por todos esses anos, onde me senti 
acolhida e construí muitos dos meus valores. Sinto muita saudade e 
tenho orgulho do CSA ter feito parte da minha história."

 "Tenho inúmeras lembranças dos quinze anos em que frequentei 
o Santo Agostinho. O colégio representou uma parte significativa da 
minha história.

 Sempre me senti muito à vontade nesse espaço que eu 
conhecia tão bem. Foram muitas vivências, descobertas, desafios e 
aprendizados que me enchem de orgulho e saudosismo. Penso que a 
saudade só não é maior, porque esse passado se atualiza no 
presente pelos fortes laços de amizade que ficaram."

Kylse Mara Sado Rocha
Estudou no CSA entre 1980 e 1995.

Veridiana de Vivo Marques
Estudou no CSA entre 1981 a 1995.



2010

A República Popular da China
alcança mais um recorde como
maior exportadora de produtos

do mundo. Terremoto de 7,0
graus na escala Richter propvoca

grande destruição no Haiti.

O Colégio conquista o
Sistema de Gestão de
Qualidade ISO 9001:2008

2006 Beatificação do
Pe. Mariano De La
Mata Aparício.

Celebração dos
75 anos do CSA.

2009 Primeiro Estudo
do Meio para o
Ensino Fundamental.

Início da Tutoria
no CSA.

TUTORIA
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 As atividades de tutoria, presentes no CSA há mais de dez anos, agem à luz da 
filosofia “educar é fazer crescer também o educando como pessoa”. A ação do 
tutor transpassa as atividades em sala de aula, é uma prática inerente à função 
docente.

 O papel do tutor é mediar a aprendizagem integral, ou seja, contribuir com o 
desenvolvimento ético e autonomia moral do estudante. Assim, por meio do 
diálogo e da comunicação – valores inestimáveis para a educação agostiniana – 
cria-se uma visão ampla das particularidades de cada aluno, suas dificuldades e 
seus potenciais. As atividades de tutoria moldam uma comunidade educativa que 
visa à pedagogia crítica, participativa e libertadora.

 Os tutores procuram programar ações que resultem em superações: pessoais, 
para o estudante, bem como pedagógicas, para a equipe educativa. Ao longo de 
tantos anos, tais atividades avançam positivamente, deste 
modo, colhemos os frutos dessa pedagogia que olha para 
cada estudante como ser único e com enorme potencial a 
ser desenvolvido.

 Hoje, contemplada pela Base Nacional Comum 
Curricular, o desenvolvimento socioemocional está presente 
no projeto de tutoria do CSA, além de ser componente 
curricular nos Ensinos Fundamental e Médio.

2011

Primeira mulher eleita
à Presidência do Brasil,

Dilma Rousse�,
toma posse.

Comemoração de
80 anos de história
do Colégio Santo
Agostinho.



Ex-aluno - Luís Ricardo Telles de V. S. Passos
Pai das alunas: Sofia Helena Ázar Silva Passos (6º ano)
e Stella Patrícia Ázar Silva Passos (3º ano)

DEPOIMENTO
 "Subi as escadas da portaria principal e pude 
me transportar no tempo, ao tempo em que eu, 
aluno, descia as de forma desabalada, 
competindo para ver quem chegava primeiro às 
quadras. Torcíamos para não sermos 
surpreendidos pelo Padre Chiquinho, mas 
certamente esse era o componente que dava 
mais emoção ao fato.

 Padre Chiquinho era um personagem 
complexo, ele poderia ser visto jogando futebol 
com os menores, de batina, mas ao mesmo 
tempo era implacável com os adolescentes 
pegos em algum delito estudantil. Eram outros 

tempos e havia castigos clássicos, como ficar o tempo de uma aula, em pé, no 
meio do corredor, olhando para a parede, ou ainda, escrever o hino nacional 
repetidamente, muitas vezes.

 Lembro-me de andar pelas dependências do Colégio com desenvoltura e 
alegria, às vezes, cometendo, eu, pequenas faltas (jogando bola em locais e 
horários proibidos, escondendo do professor o uniforme de educação física ao 
saber que a aula seria só de exercícios e não de um jogo qualquer ou 
perambulando pelo teatro, quando deveríamos estar dentro da sala de aula).

 A Semana Cultural, a Feira de Ciências, as Festas Juninas, além dos 
campeonatos dos vários esportes que praticávamos, eram motivo de grande 
integração das turmas. Durante uma semana, recolhíamos montanhas de jornais 
que valiam pontos para a turma que contabilizasse maior quantidade em peso e o 
resultado, mais de tonelada, era doado a alguma instituição ou transformado em 
dinheiro e doado. Fazíamos camisetas personalizadas, levávamos instrumentos e 
fazíamos um barulho danado! Participávamos de peças de teatro e gincanas, 
enfim, éramos muito felizes no Santo Agostinho.

 Ainda me lembro das festividades pelos 50 anos do nosso Colégio e guardo 
com muito carinho o Livro Comemorativo dessa data.

 Hoje circulo por essas dependências com o coração confortado de quem teve 
uma linda história ali, fez grandes amizades (que permanecem até hoje), viveu 
grande parte da adolescência e da vida estudantil, chorou, algumas vezes, sorriu, 
na maioria, e, agora, entrega, com orgulho, as duas filhas para que possam ter a 
mesma oportunidade de viver essa experiência maravilhosa que é ser aluno do 
Colégio Santo Agostinho.

Parabéns, Santo Agostinho, pelos 90 anos de existência!”
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2016

Impeachment
da presidente

Dilma Rousse�.
Olimpíadas no Brasil.

Apresentação do
Projeto Educativo à
comunidade escolar.

Realiza-se o primeiro
curso de férias do CSA.

2014 Nova estrutura
física para o
Ensino Médio.

2012 Reforma dos
laboratórios.

PASTORAL EDUCATIVA
 As intervenções pastorais, pautadas na 
caridade e no amor ao próximo, elementos 
fundamentais do carisma agostiniano, buscam 
possibilitar uma vivência de fé e espiritualidade, 
contribuindo para a formação de uma 
sociedade baseada nos princípios do diálogo, 
do amor e da equidade.
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2018

Eleição do candidato
de extrema direita

à presidência da
República do Brasil,

Jair Bolsonaro.

Criação do PROSA,
espaço para
discussão de 
temas diversos e
de interesse da
comunidade
educativa.
Início do trabalho com
Desenvolvimento
Socioemocional para o
Ensino Fundamental.

2019

Canonização
da irmã Dulce

 a primeira
santa brasileira.

A Educação Infantil,
recebe um novo espaço
físico e inicia a adaptação
do seu currículo à BNCC.

Inauguração do Espaço
Maker. 

Celebração dos 10 anos
de Tutoria do CSA.
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 “Tenho 28 anos, estudei no Colégio entre os anos de 1999 e 2001 
e, posteriormente, em 2005. Entre a 1ª e 3ª série e, depois, 6ª série.

 Foi sem dúvida os melhores períodos escolares da minha carreira 
acadêmica, ao qual guardo com muito carinho todos os profissionais 
que passaram por mim, as Professoras Elizabeth Uhle, Christhyane e 
Fátima, além dos professores da 6ª série do período da tarde e o 
inesquecível professor Gilberto, de Futsal, que, se ainda fizerem parte 
do quadro do Colégio, gostaria de reencontrar em momento 
oportuno. Bem como, os amigos de aula e experiências que puderam 
me proporcionar.”

Rodrigo Lopes
Estudou no CSA entre 1999 e 2001,
e também em 2005.

DEPOIMENTO



2020

COVID 19: a OMS
decreta a pandemia em
11 de março – uma série

de protocolos de higiene
e de saúde passa a fazer

parte da vida de
toda a humanidade.

Implantação do
novo modelo de
Ensino Médio.

O PROSA transformou-se
no PROSA Podcast.

Inauguração das salas
temáticas para
o Ensino Fundamental.

2021 Celebração dos
90 anos do
Colégio.

PROJETO EDUCATIVO
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 Consideramos a educação como um processo que transforma e desenvolve 
todas as dimensões do educando, promovendo uma educação integral. Educar é 
tornar o ser humano pessoa. A concepção de pessoa, expressa no Projeto 
Educativo do CSA, caracteriza-a como única, cuja essência se revela em quatro 
dimensões principais: autonomia (poder de decisão entre o conhecer e o querer), 
autoconsciência (interioridade), autotranscendência (sinal de espiritualidade) e 
amor (sentido de comunhão: viver com e para os demais). A pessoa é um potencial 
a ser desenvolvido e jamais um ser acabado e pronto, o que dá sentido à missão 
educativa, que prioriza o pensar: isto significa partir de suas ideias, conhecer a 
lógica que embasa a concepção que tem de mundo, estabelecer limites, 
possibilitar a busca de informações novas, criar oportunidades para que 
questionem, investiguem e transportem o que já sabem para situações do dia a 
dia.

 Iluminados pelo Projeto Educativo, acreditamos que, em todas as etapas, um 
Colégio se constrói com muito mais que cimento e tijolo. Um colégio se constrói 
com pessoas.



EDUCAÇÃO INFANTIL
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 As mãos experimentam texturas, batem em diversos ritmos, manuseiam 
ferramentas de expressão. Os ouvidos percebem e a boca brinca com palavras 
diversas, rimas e trava línguas. Os olhos se encantam com cores e formas. Laços 
são criados em um ambiente com paredes articuladas, afinal, não é preciso limitar 
a brincadeira e o aprendizado que ela traz.

 Muito mais que a Base Curricular, a Educação Infantil, 
aqui no CSA, é construída pela curiosidade, pela 
criatividade, pelo afeto das relações, pela aventura do 
aprender. A criança é, faz e conta sua própria história e, 
assim, desenvolve-se com capacidade de olhar para si e 
para o outro, de se compreender como pessoa capaz de 
transformar o mundo.



ENSINO FUNDAMENTAL
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 Fundamentar é criar alicerces, é firmar-se na base para que a construção 
seja segura e permaneça estruturada. Fundamentar também é munir-se de 
argumentos, documentos e conhecimentos para tomar decisões, fazer
escolhas.

 O desafio de aprender para se estruturar, para decidir 
vai muito além de conteúdos acadêmicos. No CSA, ele 
passa pelo desenvolvimento socioemocional, pela 
investigação, pela resolução de problemas, pelo 
significado do que se aprende. Ele desperta em alunos e 
professores a relação de confiança, o desenvolvimento da 
escuta ativa e da fala assertiva. Fundamentar, assim, 
também torna-se sinônimo de acolher, de acompanhar, 
de vivenciar e crescer.



ENSINO MÉDIO
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 Não é saber o que você vai ser quando crescer. E descobrir e compreender 
quem você é.

 Em um período intenso, de tantas emoções e aprendizados, experimentar, 
dialogar, debater, produzir e refletir se tornam verbos 
essenciais no CSA. É hora de materializar a prática de tudo 
o que foi preparado, de se fortalecer para a autonomia. O 
Ensino Médio é a última chave para as portas do mundo e 
para que possamos atravessar seus arcos e desmembrar 
novos caminhos é preciso estarmos acompanhados pelo 
conhecimento, próprio e do outro.



CURSOS OPCIONAIS
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 Oferecer e incentivar a prática de atividades acadêmicas, artísticas, 
esportivas e religiosas é mais uma forma de contribuir com 
a formação integral. Os Cursos Opcionais, entre outros 
objetivos, visam trabalhar o senso de responsabilidade, 
auxiliar no desenvolvimento corporal e emocional, 
promover autoconhecimento, estimular a autoestima, 
explorar o trabalho em equipe e desenvolver novas 
competências.



 Há noventa anos o tear de nossa 
história teceu o primeiro fio de 
nossa memória.

 Desde aquele 27 de abril de 1931, 
diversas agulhas, de tamanhos e 
espessuras variadas, começaram 
a construir o tecido que 
partilhamos com vocês neste 
e-book. E cada centímetro dele 
tem muito o que contar.

 Guardamos, com zelo 
inigualável, muitos registros 
físicos em nossa Biblioteca. Fotos, 
palavras, lembranças que 
evidenciam quem somos, mas 
não é apenas desse material, ao 
qual esta obra se une, que 
registra nossa história.

 Ela está guardada no coração, sempre inquieto, de todas as 
pessoas que passaram pelo Colégio. Está nos religiosos, nos 
professores, nos alunos, nas famílias e em tantos outros 
personagens que enriquecem nosso caminho.

 O CSA somos todos nós e aqui construímos laços, 
conhecimentos, sonhos e sentimentos. Aqui vivemos intensamente. 
Aqui amamos sem medida.

 É tempo de celebrar o passado, agradecer ao presente, 
planejar o futuro, para que conservemos a felicidade de agora para 
o próximo ciclo de noventa anos.

Isso é ser agostiniano. Isso é ser o CSA.



BAIXE O ARQUIVO
EM SEU CELULAR


