INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA COEDUP
RUA THALES WAGNER MARTINI RODRIGUES N-300
JARDIM EMPREL – PEDERNEIRAS – SP
CNPJ: 01.409.097/0001-53
FONE/ FAX – (0XX14) 3252 28 77 – email: coedup@coedup.com.br

Foram 86 sugestões coletadas no período de 10/4 a 30/4, sendo maioria sem identificação.
Foi criado um canal de comunicação no site, através do link “Fale com o conselho” ou
diretamente pelos e-mails: conselho@coedup.com.br e
coedupcomunicacaopais@coedup.com.br
Lista das sugestões únicas por assunto. Os itens plausíveis serão tratados e posicionados.
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Limpeza redobrada nos banheiros
Melhor controle na saída dos alunos
Salas de aulas mais arejadas
Troca das carteiras e cadeiras
Melhorar o alambrado
Mais simpatia no corpo de funcionários
Ter aulas de redação e incentivar os alunos à leitura
Não lavar o pátio no período de entrada dos alunos
Organizar a sala de vídeo e TV com agendamento prévio.
Definição dos Livros a serem usados e usá-los
Muito material sendo carregado – mochilas pesadas
Melhorar trânsito na rua Salim Simão (rua de cima– saída dos alunos) – Em análise pela Prefeitura
Utilizar o site para resolver problemas do dia-a-dia dos alunos
Wifi gratuita em toda escola e liberação de celulares
Colocar no site todas as sugestões recebidas para ciência de todos
Reuniões em horários diferentes para séries diferentes
Biblioteca para auxiliar no vestibular
Liberação de celular fora do período de aula
Melhorar Urgentemente!!
Contratar um treinador
Colocar Armários para o material dos alunos
Colocar Ar Condicionado nas salas
Interescola e Interclasses
Mais aulas da Vera para o 9º ano
Poder levar eletrônicos para pesquisa
Mudar a cor da escola
Colocar copos plásticos no bebedouro
Colocar feiras de ciências
Colocar bancos para sentar em mais pontos da escola
Limpar as cortinas – tem gente com alergia
Renovar os teclados e mouses dos computadores
Arrumar sala/porta de vídeo
Não ter prova e provões
Bolos da terça de graça – Aumentar o pedaço do bolo
Cadeiras mais confortáveis
Liberar o uso de bonés e toucas nas salas de aula.
Vender chicletes na cantina, mas não comer na sala de aula
Gincanas
Tomar banho depois da educação física
Não mandar cartas para os alunos com notas baixas
Mais tempo de recreio
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