Balsas, 19 de setembro de 2018.
Srs. Pais, responsáveis.
Inicialmente gostaríamos de agradecer pela confiança depositada
em nossa instituição, confiantes que esta relação de parceria continue
por muitos anos. Estamos caminhando para a finalização do ano letivo de
2018 e para nós é importante ressaltar a importância dos cuidados com a
educação de seu filho(a), pois reconhecemos que esse é o bem mais
precioso.

Pensando

nisso,

es tamos

organizando

nossos

espaços

pedagógicos para 2019, com o intuito de melhorar ainda mais nosso
atendimento. A nossa Instituição tem uma Política Institucional de
Proteção Integral às Crianças e aos adolescentes. Em sintonia com esta
missão instituciona l, de proteção às crianças e adolescentes promovida
pelo Instituto Marista e com a doutrina de proteção integral, nós temos
o compromisso de tornar os espaços maristas em lugares seguros para os
estudantes, deixando -os a salvo de qualquer forma de violênci a. O
contexto atual, nos traz uma série de desafios e a segurança tem sido um
tema recorrente. Mesmo com os esforços das autoridades competentes,
a sensação de insegurança tem feito parte da nossa rotina e se tratando
de violência a prevenção é o melhor ca minho. Preocupados com a
segurança de nossos alunos, de modo especial com as crianças de 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental I, que são os mais vulneráveis, adotamos
desde 2018 algumas medidas com o objetivo de oferecer mais conforto e
tranquilidade aos pai s. Após o encerramento das aulas, temos um
controle mais rigoroso na saída de nossos estudantes.
Após o encerramento do turno vespertino às 17h35, os alunos de
1º ao 5º devem aguardar aos pais/responsáveis dentro do Colégio, em
espaços monitorados, por fu ncionários(a) até as 18h30. Os pais que
necessitarem ou optarem por receber seus filhos fora do espaço físico da
escola, devem entregar autorização por escrito na Coordenação.

Quanto aos veículos com exceção dos dias chuvosos e em casos de
necessidades justificadas, não é permitida a entrada no pátio central para
pegar alunos.
Aproveitamos o ensejo par confirmar algumas ações relevantes que
continuarão sendo desenvolvidas em 2019, bem como, outras que serão
implantadas para enriquecer ainda mais nosso tra balho pedagógico.
➢ Parquinho para crianças do Fundamental I;
➢ Programa O Líder em Mim no Fundamental I e II;
➢ Brinquedoteca como espaço lúdico de aprendizagem;
➢ Projeto PLEC de leitura semanal;
➢ Consolidação do Sistema Marista de Ensino – SME no Ensino Médio
e de Ensino Religioso até o 7º ano do Fundamental;
➢ Redução de custos na lista de material escolar, sem que
comprometa a qualidade do ensino;
➢ Biblioteca com um considerável acervo de literatura que atende as
necessidades pedagógicas dos docentes e discentes;
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Contamos com a compreensão de todos, pois estamos sempre em
busca do melhor e de um ambiente pedagógico saudável e seguro.
“Somos semeadores da Boa-nova com um estilo
Marista próprio, na instituição escolar e em outras
estruturas de educação, olhamos para o futuro com
audácia e esperança.”
Documento Missão Educativa Marista: um projeto
para nosso tempo.

Atenciosamente,
Comunidade Educativa do Colégio Marista São Pio X.

