
Vestibulinho Estrela Sírius 

 

     O Colégio Estrela Sírius, Escola de Educação Básica localizada em Pirituba com 45 anos de 

tradição e altamente conceituada, tem se destacado com a grande quantidade de alunos 

egressosmuito bem sucedidos no mercado de trabalho e na vida, e de alunos medalhistas em 

Olimpíadas como a de Matemática, de Astronomia e Astronáutica e de Ciências da Natureza, 

vem, pela primeira vez, realizar um processo seletivo para ingresso no 1° Ano do Ensino Médio 

– o Vestibulinho Estrela Sírius-, oferecendo também ao público externo sua comprovada 

qualidade de ensino. Além dessa oportunidade, os candidatos que obtiverem excelente 

pontuação nesse processo seletivo ganharão descontos no valor da mensalidade (bolsa de 

estudos). 

     O Vestibulinho Estrela Sírius será realizado no dia 14 de dezembro de 2019, das 8 às 12 

horas e, para participar dele, o candidato deverá ser inscrito gratuitamente até a véspera da prova 

na Secretaria do Colégio – à Rua Tatsuo Okachi, 209 – Jardim Felicidade, Pirituba – São 

Paulo/SP –, ou pelo e-mail secretaria@estrelasirius.com.br  . 

     Para 2020, a direção do Colégio está investindo pesado em todos os níveis de ensino da 

Escola. No Ensino Médio, com as mudanças propostas na Legislação Federal como a Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC,  as mudanças exigidas por lei já foram introduzidas em 

seu Projeto Pedagógico, assim como Projetos institucionais que vão além das mudanças 

legais:Leitura e Resenha Crítica, Café Filosófico e Estrela Solidária. Para 2020, além de um 

novo sistema de ensino, a novidade é o Projeto Bilíngue, com carga horária estendida de Língua 

Inglesa, o Projeto Institucional Socioemocional, o Curso de Educação Financeira, dentre 

outros. 

     A Coordenação do Ensino Médio espera todos os jovens da região que tenham concluído o 

9° ano do Fundamental II e que estejam buscando uma escola particular de qualidade no 

Vestibulinho Estrela Sírius e na sala de aula do 1º Ano do Ensino Médio em 2020! 
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