
         

                                                                        
 

                                                           COMUNICADO 049/2017 

Data: 10/07/2017 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pais/Responsáveis por Alunos(a) do 2º Ano do Ensino Fundamental-Anos Iniciais 

Assunto: Projeto - Convivendo com as diferenças 

“Quem respeita, compreende e reconhece a importância de cada 

atitude e passa a zelar por seus atos e palavras, procurando 

fazer de sua vida um exemplo de respeito ao próximo.”  

 

Prezado Pai, Mãe e Responsável, 

Com o intuito de incentivar, promover reflexões e ações em prol de um convívio harmonioso, 

valorizando a diversidade e respeitando as diferenças, seja no âmbito escolar, familiar e social, foi 

elaborado pelas professoras Vandete Luciana e Elisabete Ferreira, junto aos (às) alunos(as) do 2º 

ano do Ensino Fundamental- Anos Iniciais, o Projeto Convivendo com as diferenças.  

A abordagem dessa temática, direcionada à compreensão de valores essenciais para o 

relacionamento interpessoal, possibilitará ações que estimulem além da boa convivência, 

atividades cooperativas, permeadas, sobretudo, pelo respeito ao outro. Nesse contexto, 

objetiva-se integrar a proposta ao Programa Escola da Inteligência. 

Esclarece-se que o Projeto foi problematizado, tendo como referência as situações ocorridas em 

sala de aula, e será efetivado por meio de estratégias variadas, como a promoção de atividades 

direcionadas à discussão, realização de dinâmicas, apreciação de filmes, entrevistas, palestras, 

dentre outras. 

Nesse sentido, a parceria entre Família e Escola é de fundamental relevância, possibilitando o 

compartilhamento de critérios educativos e a formação da consciência crítica por meio da 

participação dos Pais/Responsáveis nas atividades escolares dos(as) filhos(as). 

Dessa maneira, visando uma ação colaborativa, pretende-se promover encontros com atuação 

ativa e compromissada dos familiares. Assim, solicita-se aos Pais/Responsáveis que desejam 

colaborar com o Projeto que se manifeste, encaminhando uma Proposta de Intenção, 

especificando a contribuição para o referido projeto. 

Atenciosamente, 

 
__________________________________ 

Coordenação Pedagógica 
 

 

 



Termo de Ciência  
______________________________________________________ 

Preencher e devolver à Coordenação Pedagógica, até o dia 13/07/17(quinta-feira) 

 

Eu,_____________________________________________________________________, responsável 

pelo(a) aluno(a) ________________________________________________ do 2º Ano do Ensino 

Fundamental-Anos Iniciais estou ciente da realização do Projeto Convivendo com as diferenças. 

 

Pretendo contribuir com o Projeto, realizando a seguinte atividade:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura: _________________________________ 

 Ouro Preto,____ de julho de 2017. 


