COMUNICADO Nº 10
DATA: 12/03/18

A IMPORTÂNCIA DE REALIZAR TRABALHOS EM GRUPO
6º e 7º ano
É muito normal que os alunos ao se reunirem apresentem divergências e conflitos para
construção dos trabalhos escolares em grupo, porém é de grande importância que a escola
proponha trabalhos em grupo, sendo uma maneira de promover ao estudante o
desenvolvimento de habilidades como decidir, debater, respeitar e autoavaliar. Somente
durante a prática dos trabalhos em equipe que é possível a construção coletiva do
conhecimento, possibilitando a troca de experiências entre os colegas e o contato com
percepções distintas. Além disso, desenvolvem a capacidade de ouvir e respeitar opiniões
diferentes, permitindo que os estudantes se unam a fim de alcançar um objetivo em comum.
Os estudantes estão desenvolvendo a capacidade de se comunicar e decidir juntos, e é natural
durante algum tempo apresentarem dificuldades para este tipo de atividade, mas, é importante
ter claro que é só praticando que os alunos poderão adquirir habilidades e competências que
são tão exigidas na atualidade.
Os alunos são orientados a procurar os professores caso o grupo tenha alguma dificuldade,
desta forma, poderão mediar conflitos e reorganizar as tarefas.
O Colégio Van Gogh tem como objetivo formar com excelência os jovens de forma integral,
sendo assim, também faz parte preparar os educandos para o exercício da cidadania e para
vida profissional futura. Diversas estratégias são utilizadas, e uma delas a realização de
trabalhos em grupo.
Pedimos a parceria e a compreensão das famílias para que possamos estimular o crescimento
dos nossos alunos nos aspectos relacionados acima.
A coordenação se coloca à disposição dos pais para maiores esclarecimentos.
Vania Torlai - Coordenação Pedagógica
E-mail: coordenacao@vangogh.g12.br

TRABALHOS EM GRUPO NA ESCOLA
Os alunos que desejam realizar trabalhos no período contrário às aulas
deverão:
Agendar com as Assistentes de Coordenação com 2 dias de
antecedência da necessidade, sendo a liberação vinculada a disponibilidade
de salas;
⇒
Os pais deverão escrever na agenda a autorização da permanência
do(a) filho(a) e com quem o(a) aluno(a) irá embora;
⇒ Agendamentos na biblioteca está disponível 10h às 12h30 e das 14h30 às 16h30 e o
procedimento é o mesmo descrito acima.
⇒

