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Valorização do diálogo sincero
Ao exercitarmos o diálogo sincero entre os membros da nossa comunidade escolar,
valorizamos a escuta, a compreensão recíproca e a troca. Em um ambiente multicultural,
onde o respeito às diferenças é prioridade, nosso colégio garante acolhimento e segurança
para que os alunos e alunas possam ser, pensar e agir plenamente. Vejam como:
As reuniões entre os familiares e responsáveis e as equipes pedagógicas das unidades
entraram definitivamente para o calendário. Esses momentos são importantes para
promover um clima de abertura e, com transparência, alinhar nossas expectativas e traçar
objetivos comuns.
Também abrimos mais um canal de comunicação e formação com as famílias com o “pH
Conectado a Você”, em que, com o auxílio de especialistas, rodas de conversa abordam
temas sensíveis e atuais para nossas crianças e jovens. No Ensino Fundamental I, os desafios
online como “Momo” e “Baleia azul”, associados ao aumento dos casos de depressão e
suicídio infanto-juvenil, foram assuntos dessas conversas em 2018. Já no Ensino
Fundamental II e no Ensino Médio, refletimos juntos sobre temas presentes no
desenvolvimento dos alunos e alunas como sexting, cyberbulling, cutting, depressão e uso
precoce de álcool.
Do real para o virtual, nossa relação nas redes sociais também está muito mais forte e
interativa! Além de ilustrar o cotidiano das unidades, nossos perfis do Facebook e do
Instagram trazem recados importantes, lembram as datas de eventos e ajudam a noticiar as
conquistas das nossas gotinhas. É muito prazeroso interagir com vocês neste espaço,
receber sugestões e esclarecer dúvidas. Nosso coração bate mais forte com cada
comentário, cada “direct”, cada like! <3
Especificamente na relação escola-estudante, também somos pautados pela escuta
empática, com as Aulas de Vida e Convivência Ética & Atualidades. No Ensino
Fundamental I, dentro dos pilares do Programa O Líder em Mim (OLEM), as Aulas de Vida
abordam a cidadania de forma simples e tangível. Em 2018, o processo eleitoral foi um
assunto bastante trabalhado e vivenciado com a escolha das Equipes Farol, que por sua vez,
também funcionam como uma ponte entre as crianças e o time pedagógico, dando voz e
conquistando espaço para suas demandas.
Já no Ensino Fundamental II, nas Aulas de Vida, e no Ensino Médio, nas Aulas de
Convivência Ética & Atualidades, qualificamos as relações no ambiente escolar com o
desenvolvimento da capacidade de dialogar, respeitar as opiniões diferentes e conviver
com a pluralidade. Assim, foi possível desenvolver projetos pedagógicos que debateram
temas como “fazer política”, direitos humanos e direitos das mulheres nas aulas ou em
atividades como o Cine pH ou as assembleias formadas e demandadas espontaneamente
pelos jovens.
E como diálogo sincero também se faz com no dia a dia, os novos uniformes, mais
modernos e confortáveis, foram escolhidos através de uma construção bem interessante.
Apresentamos nossas propostas para todas as peças, os alunos e alunas opinaram...
Atualizamos os modelos e com um engajamento bonito de ver, colaborativo e adequado à
educação que acreditamos, obtivemos milhares de votos para chegar às coleções finais.
Ficaram demais!
Na Colação de Grau, um evento de grande importância para o 3º ano do Ensino Médio, a
mesma pratica foi exercida. Desde a escolha da música do clipe de fotos transmitido no
grande dia até a definição do figurino, quando alteramos nossos planos para atender ao
pedido dos nossos formandos e formandas, tudo foi pautado no diálogo sincero.

E aí, gostaram de saber um pouco mais sobre como
trabalhamos o valor do diálogo sincero em nossa escola?
Definitivamente, o canal está aberto para ouvirmos suas
críticas e suas sugestões! Elogios também valem!
Contem pra gente! ;)
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