Agradecimento...
Senhores pais ou responsáveis, neste final de ano letivo, queremos agradecer pela confiança em nosso trabalho e pela constante parceria! É com alegria
e satisfação que recebemos seu (sua) filho (a) no Colégio Ibituruna, uma instituição com 79 anos de vida, educando seus alunos em um ambiente de fé
cristã, buscando continuamente a excelência no ensino e primando pela formação integral do ser humano. O Colégio Ibituruna é uma instituição Escolápia que segue a inspiração de São José de Calasanz e as diretrizes pedagógicas e pastorais da Ordem das Escolas Pias. “Evangelizar educando. Educar
evangelizando” é o lema que nos impulsiona e anima.
Afinado com a contemporaneidade, o Colégio Ibituruna preocupa-se com o desenvolvimento intelectual e o pensamento crítico de seus alunos, sem,
contudo, perder de vista a necessária questão da disciplina e da formação ética. Estamos sempre buscando aprimorar, continuamente, a prática de um
ensino abrangente e empreendedor, que atenda à demanda do nosso público sob todos os aspectos, além dos acadêmicos.
Por isso, optamos por uma concepção de educação cognitivista, pois os processos de ensino e de aprendizagem devem favorecer ao(à) aluno(a) a articulação dos saberes para enfrentar os problemas e as situações novas encontrados nos contextos pessoais e profissionais, tornando-o(a) mais competente.
Entendemos o conceito de competência como a capacidade de mobilizar recursos, a fim de propor soluções para situações complexas singulares, com
criatividade e adequação ao seu contexto social, cultural e científico. Essa forma de pensar a educação associada a um ensino baseado em valores cristãos
se revela em diversos momentos de nosso cotidiano.
Sabemos que a escola não somente transmite conhecimentos, mas ajuda a organizá-los e processá-los a serviço da prática, ensinando os conteúdos a
serviço da aprendizagem. Além disso, preocupamos em cultivar habilidades cognitivas e relacionais nos nossos alunos para que possam enfrentar os
desafios apresentados pela vida. Segundo Delors, é na escola que devemos aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser,
pois é necessário desenvolver a capacidade de aprender a resolver situações complexas, articulando os diversos saberes. Para completar o nosso diferencial, o colégio dispõe de um ambiente cristão, equipe qualificada e instalações físicas incomparáveis.
Felizmente, encerramos mais um ano convictos de que os bons momentos da vida, feitos de tudo o que é forte, simples e belo, como um olhar, um
sorriso, um gesto de amizade, foram apreciados e cultivados. Muitos desafios foram vencidos e outros objetivos foram lançados. Por isso, agradecemos a
Deus pelos “presentes” recebidos nesse ano letivo, pois cada aluno, em particular, marcou nossa escola de maneira única e especial. Que as experiências
compartilhadas no percurso até aqui sejam a alavanca para alcançarmos a alegria de chegar ao destino projetado. De nossa parte, podemos afirmar que
procuramos realizar o melhor para os(as) nossos(a) alunos(a) e que não mediremos esforços para que, em 2018, aperfeiçoemos ainda mais os nossos
serviços.
Reconhecemos a confiança depositada em nosso trabalho, por essa razão, nos motivamos no compromisso de satisfazer às expectativas projetadas em
nossa instituição. Agradecemos, também, as famílias que já efetuaram a rematrícula de seu (sua) filho (a) para o próximo ano. Vamos nos dedicar ao
máximo para confirmar a escolha que fizeram pela nossa escola, contando com a mesma parceria que firmamos durante esse ano.
Por fim, esperamos que o espírito natalino fortaleça as nossas relações, permitindo-nos sonhar juntos e formar nossos alunos como cidadãos mais humanos e conhecedores na íntegra da palavra AMOR. Para 2018, vamos refazer nossos planos, reconsiderar os equívocos e sermos cada dia mais felizes,
acreditando na parceria ESCOLA - FAMÍLIA.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem, por
isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis”.
Fernando Pessoa
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