Informativo nº 01/2014

Pederneiras, 27 de Outubro de 2014.
Comunicado às Famílias COEDUP

Assunto: Reflexões sobre nossos encontros
"As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor.
Aprendemos palavras para melhorar os olhos."
"Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem...
O ato de ver não é coisa natural.
Precisa ser aprendido!"
Rubem Alves

Prezadas Famílias,
Nas últimas semanas, convidamos todas as famílias da nossa escola para um encontro onde pudéssemos
compartilhar algumas reflexões acerca da caminhada pedagógica dos nossos alunos e nortear os próximos passos.
Com o objetivo de dividir essas reflexões com todas as famílias de nossa escola, vamos discorrer
brevemente sobre os assuntos que fizeram parte da pauta de nossos encontros para que todos se sintam
copartícipes de nossos sonhos e ideais de renovação e transformação para uma sociedade exigente e globalizada.
Dentre os assuntos compartilhados com os pais, esclarecemos as mudanças pontuais realizadas na escola,
tais como:
• Reestruturação física do Laboratório de Informática – mudança da sala, priorizando todos os alunos da
escola e a conservação dos computadores para um espaço com ar condicionado;
• Concretização do Laboratório de Ciências – projeto efetivado pela Comissão de Eventos mediante
recursos da Festa Junina;
• Aquisição de novos materiais esportivos - atendendo à antiga reivindicação dos professores e dos alunos através de recursos gerados pela locação dos espaços para propaganda na parede externa da quadra
poliesportiva;
• Realocação das salas do setor administrativo da escola dentro do espaço físico disponível, de maneira a
melhor atender aos pais e alunos;
• Alteração da data de simulado - permitindo aos alunos maior tempo de estudo e preparação para a prova;
• Aplicação da recuperação no período da tarde – após constatação do grande número de alunos submetidos
ao processo de recuperação, alteramos o horário das provas para que os alunos não deixassem de assistir as
aulas dos professores e ainda tivessem um tempo justo para a realização das mesmas, pois os alunos do
Ensino Médio chegam a fazer quatro avaliações no mesmo período;
• Implantação da Sala de Leitura – está sendo organizada no mezanino da quadra de esportes que se
encontra em desuso. Esse projeto visa permitir maior contato dos alunos com os livros paradidáticos e
adequação de nossa escola quanto a Lei 12244/2010 – Da Obrigatoriedade da Biblioteca.
• Criação da Sala de Estudos – paralelo à Sala de Leitura, a elaboração de um espaço para estudos onde os
alunos possam rever os conteúdos das aulas e elaborar suas dúvidas enquanto aguardam pelos plantões;
• Partilhamos também que o valor da nota de recuperação precisa ser readequado conforme previsão legal e
que a nota de atitude, conforme análise geral, tem servido como instrumento punitivo e não de construção da
motivação e da autoestima;
• Informamos que as faltas dos professores estão sendo substituídas por profissionais da mesma área
visando à continuidade dos conteúdos uma vez que as apostilas encontram-se atrasadas;
• Compartilhamos a possibilidade de transformação de salas-ambientes proporcionando ao professor
facilidade de uso dos materiais didático-pedagógicos, criando um ambiente motivador que contribua para
despertar maior interesse dos alunos pelos conteúdos desenvolvidos;
• Ressaltamos que o Projeto de Teatro não passou por nenhuma modificação e vem acontecendo conforme o
planejamento anual. A Comissão de Formatura vem encaminhando o evento para os formandos com a mesma
autonomia de sempre.
Agradecemos aos pais e alunos pela grande participação na Festa à Fantasia – Halloween!!!
A Direção

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante.”
Paulo Freire

