Pais e alunos,
Sejam bem-vindos ao ano letivo 2019!
Mais um ano se inicia e com ele se renova o nosso compromisso de auxiliar na construção de uma vida
melhor e repleta de valores. Ao longo de nossa trajetória, assumimos a responsabilidade de formar cidadãos
nos âmbitos educacional, pessoal e profissional. Queremos agradecer a você pela confiança depositada em nós
e saiba que, a cada dia, trabalhamos com muito orgulho, profissionalismo e, principalmente, dedicação para
honrar com nosso compromisso.
Pensando nisso, para reforçar nosso ensino humanizado, para este novo ano letivo buscamos aprimorar
nossos métodos e oferecer um diferencial visando ao convívio com a sociedade e futuro de nossos alunos.
O Bilingual Program chega para reforçar as aulas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. A
proposta pedagógica inovadora usa ferramentas, projetos dinâmicos e o estimulo diário de aspectos como a
curiosidade, iniciativa, independência, pensamento crítico e a colaboração entre alunos, explorando a língua
inglesa de maneira natural. Todo o conteúdo será aprendido em duas línguas ampliando assim as
possibilidades e vocabulário básico. Para auxiliar na implantação do projeto, uma coordenação independente
foi formada e fará o acompanhamento durante o ano, assim como a ampliação para o Ensino Fundamental séries finais em 2020.
Essa é mais uma estratégia que buscamos para oferecer um diferencial na formação intelectual de
nossos alunos. Afinal, trabalhamos para o desenvolvimento de um estudante protagonista em seu processo de
aprendizagem com um projeto de educação em que cada aluno possa construir sua independência intelectual,
desenvolvendo autonomia e tornando-se um ser humano com caráter, valores e pronto para qualquer situação.
Desde os primeiros passos em casa, a preocupação é como ajudar a construir o caminho adequado para
meu filho? Quais valores ele irá aprender? Onde irá aprender? Ele será gentil e bondoso? Irá aprender a lidar e
superar os problemas que aparecerão nas fases da vida? Como será seu progresso até a vida adulta?
O papel de uma boa instituição de ensino é contribuir com os pais na formação de valores e no caminho
de cada aluno. Pais: vocês não estão sozinhos nesta jornada. Estamos aqui, juntos e unidos como uma
grande família.
Uma educação de qualidade é o melhor caminho para termos um futuro digno e feliz. Durante este ano,
vamos trabalhar juntos e contribuir para o desenvolvimento sustentável dos nossos alunos e fortalecer o seu
caráter e a sua competência.
Sejam bem-vindos. Estamos muito felizes por vocês fazerem parte da nossa Família Lacordaire!
A Direção.

