
Qualidades do Professor

“Se há uma criatura que tenha necessidade de formar e
manter constantemente firme uma personalidade segura e
complexa, essa é o professor.

Destinado a pôr-se em contato com a infância e a
adolescência, nas suas mais várias e incoerentes modalidades,
tendo de compreender as inquietações da criança e do jovem,
para bem os orientar e satisfazer sua vida.

Ser ao mesmo tempo um resultado — como todos
somos — da época, do meio, da família, com características
próprias, enérgicas, pessoais, e poder ser o que é cada aluno,
descer à sua alma, feita de mil complexidades, também, para se
poder pôr em contato com ela, e estimular-lhe o poder vital e a
capacidade de evolução.

E ter o coração para se emocionar diante de cada temperamento.

E ter imaginação para sugerir.

E ter conhecimentos para enriquecer os caminhos transitados”.

Cecília Meireles
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Prezado(a) Professor(a),

Bem - vindo a nossa escola!

Para nós, esse lugar representa um espaço de

aprendizado, que permite encontros, diálogos e trocas, mas esse

espaço só tem sentido quando está cheio de gente, quando as

salas estão repletas de estudantes e professores compartilhando

conhecimentos, os corredores e os pátios ecoando sons de vozes

e de passos.

Sem vocês, a escola fica em estado de espera,

aguardando o início do novo ano letivo, de um novo ciclo de

aprendizagens.

Portanto, a Secretaria Municipal da Educação (SME) traz

como sugestão para o Encontro Pedagógico o tema: O

Planejamento como instrumento de reflexão das Práticas

Pedagógicas.

Desejamos a todos um excelente 2019!

PROGRAMAÇÃO

28/01 – Encontro Pedagógico

 Acolhimento

Momento de Integração: patrimonial/anexo/CEI

 Escola para hoje

Momento de avaliar e propor sugestões eficazes a serem desenvolvidas no
ano que se inicia e refletir sobre “Estar na escola e ser da escola” propondo
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 estudantes.

 Conhecendo Juntos

Calendário Letivo - 2019;
Plano de Metas;
Conhecendo as Orientações Pedagógicas: Educação Infantil e Ensino
Fundamental;
Clube de Aprendizagem: Ensino Fundamental;
Caderno de Planejamento do Professor: Ensino Fundamental.

 Planejando o semestre

 Orientações da escola sobre o Planejamento;
 Transição das turmas;
 Planejar a recepção dos alunos;
 Planejar a 1ª e 2ª semanas letivas;
 Organização das salas de aulas.


