Mensagem aos pais do EF-1 – Livro didático
Como é do conhecimento dos Pais/Responsáveis, o CBNB ainda não recebeu a
totalidade dos livros didáticos a que tem direto, conforme estabelecido no PNLD
(Programa Nacional do Livro e Material Didático).
Estamos empreendendo todos os esforços para que o material didático chegue
a nossa Escola por meio de contato com os órgãos responsáveis, mesmo considerando
que algumas das ações independam de nossa instituição.
O retorno presencial nos trouxe um grande desafio com vistas a reinserir os
nossos alunos na rotina escolar, com todas as atividades inerentes ao processo ensinoaprendizagem.
Este retorno com todas as suas exigências nos campos cognitivos e motores,
requerem a aplicação de ações que visam ao treinamento da escrita, da fala e da leitura.
Nesse contexto, a principal ferramenta a ser empregada é o CADERNO de cópia
(ferramenta mestre para aplicação do conteúdo) e folhas de atividades fornecidas pela
instituição.
O livro didático, ainda que importante, constitui-se em um elemento norteador
das atividades a serem aplicadas, logo, sua ausência não prejudica a aplicação do
conteúdo. A escola não se furta ao compromisso de fornecer a educação de qualidade
que os nossos alunos merecem e para isso, envidou esforços em reproduzir através do
MS TEAMS (mesmo que fracionadamente) o material didático de apoio.
Para os alunos que não detiverem o pleno acesso à ferramenta, o setor de
reprografia se mantém de prontidão para que haja a ajuda necessária, sob a supervisão
da Divisão de Ensino, de forma a auxiliar os alunos na obtenção do material.
Atualmente, encontramo-nos em momento de avaliação final do 1 trimestre e
após este período, o setor de planejamento, juntamente com o setor de orientação
educacional, terá os indicadores e parâmetros para medir o desempenho escolar do
segmento e, consequentemente, propor ações psicopedagógicas com o fito de resgatar
a melhor condição escolar do discente.
Dessa forma refirmamos o nosso compromisso em cumprir a nossa missão a
despeito dos óbices encontrados, como forma de permitir o desenvolvimento integral
do nosso corpo discente que é a “razão de ser de nossa Escola”.
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