COMUNICADO 016/2017
Taquara, 21 de março de 2017.

Prezados Pais (Ed. Infantil ao 5º ano):

Queremos agradecer todo o seu apoio e dedicação neste novo ano. Pensando
em desenvolver talentos e hábitos que irão auxiliar seu filho na vida estudantil,
desejamos apresentar a vocês um resumo do projeto “O Líder em Mim”, que
estaremos trabalhando ao longo do ano.
O Líder em Mim trata-se de um programa com conteúdo e treinamento para
o aprendizado de liderança, valores e competências fundamentais para o sucesso na
escola e na vida. Promove, também, o desenvolvimento de competências sócio
emocionais que trabalham com o comportamento do aluno diante de diferentes
situações da vida, tornando-o um indivíduo mais independente e confiante.
O Líder em Mim foi baseado no consagrado livro “Os 7 Hábitos de Pessoas
Altamente Eficazes”, de Franklin Covey, sucesso no mundo todo e adaptado à
realidade das escolas brasileiras.
Estaremos iniciando em sala de aula o primeiro hábito: Seja Proativo! Ser
proativo significa assumir responsabilidades por suas escolhas e comportamentos.
No decorrer do bimestre vocês verão ações na escola e os alunos terão
atividades em casa, referente a esse hábito.
Desde já, agradecemos o seu envolvimento neste projeto.
Atenciosamente,

Emerson Lemões Motta
Diretor Acadêmico

COMUNICADO 016/2017
Taquara, 21 de março de 2017.

Prezados Pais (Ed. Infantil ao 5º ano):

Queremos agradecer todo o seu apoio e dedicação neste novo ano. Pensando
em desenvolver talentos e hábitos que irão auxiliar seu filho na vida estudantil,
desejamos apresentar a vocês um resumo do projeto “O Líder em Mim”, que
estaremos trabalhando ao longo do ano.
O Líder em Mim trata-se de um programa com conteúdo e treinamento para
o aprendizado de liderança, valores e competências fundamentais para o sucesso na
escola e na vida. Promove, também, o desenvolvimento de competências sócio
emocionais que trabalham com o comportamento do aluno diante de diferentes
situações da vida, tornando-o um indivíduo mais independente e confiante.
O Líder em Mim foi baseado no consagrado livro “Os 7 Hábitos de Pessoas
Altamente Eficazes”, de Franklin Covey, sucesso no mundo todo e adaptado à
realidade das escolas brasileiras.
Estaremos iniciando em sala de aula o primeiro hábito: Seja Proativo! Ser
proativo significa assumir responsabilidades por suas escolhas e comportamentos.
No decorrer do bimestre vocês verão ações na escola e os alunos terão
atividades em casa, referente a esse hábito.
Desde já, agradecemos o seu envolvimento neste projeto.
Atenciosamente,

Emerson Lemões Motta
Diretor Acadêmico

