MANIFESTO
O Colégio Sarah Dawsey é mais do que uma escola ou um projeto. É uma comunidade de
aprendizagem que olha para o futuro e constrói, coletivamente, uma proposta de valor para as
gerações que educa. Neste Manifesto, sintetizamos aquilo que nos move e, neste momento,
desejamos compartilhar com nossas famílias. Nós, do Sarah Dawsey:
Acreditamos nas crianças, não como alunos ou adultos futuros, mas como seres humanos presentes,
aqui e agora, pessoas integrais, plenas, sujeitas de direitos e merecedoras de respeito, atenção,
amor e profissionalismo.
Acreditamos nos jovens, como protagonistas de suas histórias, pessoas capazes de pensar,
planejar, realizar, de se autoconhecer e construir projetos de vida presente e futura.
Acreditamos nas famílias, em suas diferentes configurações, como parceiras ativas na complexa
ação de educar, núcleo vital da formação de vínculos e valores, com quem devemos sempre
dialogar.
Acreditamos nos educadores, não como românticos missionários, mas como pessoas integrais,
profissionais do conhecimento, em permanente formação, mediadores da formação cognitiva
e socioemocional das crianças e jovens para que se tornem seres mais autônomos, críticos,
bem-pensantes, éticos e criativos.
Acreditamos na Escola, como espaço insubstituível de socialização intercultural, construção de
valores coletivos, de cidadania, de ideias de excelência, para muito além da informação. Como
simples centros de difusão de conteúdos, as escolas podem vir a ser substituídas. Como ágora
de debates, trocas, utopias e ações coletivas, permanecerá como uma das mais belas criações
humanas, aquela que nos permitiu chegar até aqui e continuar evoluindo.
Acreditamos no Rio de Janeiro, cidade de indescritível riqueza cultural, natural e humana, plena
de potenciais a serem explorados, fundamental para a história passada, presente e futura do
Brasil.
Acreditamos em Juiz de Fora, cidade dos mares de morros das Minas Gerais, que tem a
vanguarda como marca intrínseca à sua trajetória, abundante em repertório cultural e em valores
consonantes aos nossos.
Acreditamos no Brasil, país da diversidade e da confluência de culturas, que depende de nós,
brasileiros, para deixar de ser eternamente o país do futuro para se tornar o país do presente,
mais justo e igualitário, que todos merecemos.
Acreditamos no futuro, como realidade globalizada a ser construída de forma sustentável pelo
trabalho intenso, pelo conhecimento científico, pela cultura tecnológica, pelo comprometimento
ético, pelo afeto e pela capacidade humana de promover consensos e superar conflitos.
Acreditamos na Educação como processo individual e social de desenvolvimento permanente,
que torna os seres humanos adaptáveis a qualquer contexto e prontos para todos os desafios, de
ordem pessoal ou coletiva. Acreditamos na Educação como único caminho, como processo que
nos humaniza.
Acreditamos nas pessoas, sempre e acima de tudo.

