
Prezado(a) Professor(a), 

 

Iniciamos mais um novo ano e com ele 

novas possibilidades e desafios! 

Esse é um tempo de recomeçar!  

É hora de avaliar o que deu certo e planejar 

novas etapas para serem desenvolvidas no 

ano que se inicia.  

Refletir sobre o contexto de atuação da 

unidade escolar, qual o sentido da educação 

que desenvolvemos e a importância da 

nossa prática nos ajudará a traçar novos 

desafios e estratégias para uma educação de 

qualidade. 

É neste momento que o trabalho em equipe 

tem grande valor, pois são vários olhares 

sobre a mesma perspectiva: favorecer a 

aprendizagem de todos os alunos. 

 

Desejamos a todos um excelente 2018! 

 
 

 
 

ACOLHER: um ato de comprometimento 

 

Dia 25/01 – Manhã 

Momento de Integração: patrimonial/anexo /CEI 

Mensagem de acolhida: Recomeço  

Apresentação dos professores e funcionários: 

apresentação individual ressaltando sua 

contribuição para o desenvolvimento das ações 

pedagógicas na unidade escolar.  

Apresentação da unidade escolar: “a escola que 

temos e a escola que queremos”.  

Contextualizar, sobretudo aos professores 

novatos, através de um breve relato, a história da 

unidade escolar, seu funcionamento, a proposta 

pedagógica, os índices de desempenho (IDEB e 

SPAECE) e seu regimento interno.  

Parada Pedagógica: Coffee break  

 

 

 

 

  

Momento de transição das turmas: 

Entrega das listas das turmas aos professores;  

Socialização de relatórios e registros que 

evidenciem os processos vivenciados pelas 

crianças/estudantes de cada turma, no ano de 

2017. 

  

CONHECER: um ato de orientar  

  

Dia 25/01 – Tarde 

Apresentação das orientações da Secretaria 

Municipal da Educação; 

Divulgação do calendário anual - SME; 

Divulgação do calendário anual da unidade 

escolar: patrimonial/anexo/CEI. 

Parada Pedagógica: Coffee break  

Organização dos ambientes 

Entrega dos Diários de Classe;  

Entrega do horário de aula de cada turma. 

 

 



 

 

 

 

AVALIAR: um ato de transformar 

 

Dia 26/01 – Manhã 

Revisitar o Projeto Político 

Pedagógico/Proposta Pedagógica;  

Analisar os pontos de fragilidade do PPP/ 

Plano de Metas e Ação de cada unidade 

escolar. 

Parada Pedagógica: Coffee break  

Reelaborar as ações e as metas a partir dos 

pontos frágeis analisados anteriormente, 

visando a reelaboração da Proposta 

Pedagógica/Plano de Metas e Ações da 

unidade escolar para 2018. 

 

PLANEJAR: um ato de construir 

 

Dia 26/01 – Tarde 

 

Orientações da unidade escolar sobre o 

Planejamento;  

Planejar a recepção das crianças/estudantes;  

Planejar a 1ª e 2ª semanas letivas; 

 

 

 

 

 

 

O grande barato da vida é olhar para trás e sentir 

orgulho da sua história. O grande lance é viver 

cada momento como se a receita da felicidade 

fosse o AQUI e o AGORA. 

Muda o século, o milênio muda, mas o homem é 

cheio de imperfeições, a natureza tem sua 

personalidade que nem sempre é a que a gente 

deseja, mas e aí? Fazer o quê? Acabar com seu 

dia? Com seu bom humor? Com sua esperança? O 

que eu desejo para todos nós é sabedoria. E que 

todos saibamos transformar tudo em uma boa 

experiência. 

Chorar de dor, de solidão, de tristeza faz parte do 

ser humano. Não adianta lutar contra isso. Mas se 

a gente se entende e permite olhar o outro e o 

mundo com generosidade, as coisas ficam 

diferentes. Desejo para todo mundo esse olhar 

especial. 

 

                                               Feliz olhar novo! 

 Adaptação ao texto de Carlos Drummond de Andrade. 
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Recomeço - Bráulio Bessa 

 
Quando a vida... 

Quando a vida bater forte e sua alma 

sangrar, 

quando esse mundo pesado lhe ferir, 

lhe esmagar, 

é hora do recomeço, recomece a 

lutar. 

Quando tudo for escuro e nada 

iluminar, 

quando tudo for incerto e você só 

duvidar, 

é hora do recomeço, recomece a 

acertar. 

Quando a estrada for longa e seu 

corpo fraquejar, 

quando não houver caminho, nenhum 

lugar para chegar, 

 

 

 

é hora do recomeço, recomece a 

caminhar. 

Quando o mal for evidente e o amor 

ocultar, 

quando o peito for vazio e o abraço faltar, 

é hora do recomeço, recomece a amar. 

Quando você cair e ninguém lhe aparar, 

quando a força do que é ruim lhe derrubar, 

é hora do recomeço, recomece a 

levantar. 

Quando a falta de esperança lhe açoitar, 

se tudo que for real for difícil suportar, 

mais uma vez é hora de recomeçar, 

recomece a sonhar. 

Enfim meu povo. É preciso de um final 

para poder recomeçar. 

Como é preciso cair para poder se levantar. 

Nem sempre engatar a ré significa voltar. 

 

 

 

 

 

Remarque aquele encontro, reconquiste 

um amor, reúna quem lhe quer bem. 

Reconforte um sofredor, reanime quem 

está triste,  reaprenda na dor. 

 

Recomece, se esforce, relembre o que foi 

bom, reconstrua cada sonho,  

redescubra algum dom, reaprenda quando 

errar, rebole quando dançar. 

 

E se um dia lá na frente a vida der uma ré, 

recupere sua fé e recomece novamente. 

 

 

 

 


