PAPO DE ESCOLA
Boletim Informativo da Escola Municipal Ernesto Milani
VOL. 1 EDIÇÃO 1

MAIO 2018

Aqui se educa para cidadania

Projeto SEBRAE
Educação empreendedora, inspiração para
nossos alunos.

Roda de Conversa
Agregando valor ao
conhecimento, torna as
aulas mais ricas.

Visita surpresa!
Pai de aluno topa em
conversar com alunos
sobre empreender.

Alunos interagem com
nosso visitante e capricham nas perguntas.
Muito enriquecedor

Educação Empreendedora
Ideias inovadoras, novas formas de ensinar. Na busca por uma
Educação Pública de Qualidade, nos trouxe a preocupação de
trabalhar conteúdos diferenciados, despertando ainda mais o
interesse do aluno pela aprendizagem.
Falamos da Educação Empreendedora, realizada em parceria com o
SEBRAE, que nos trás toda uma metodologia adaptada para os
pequenos. Elaborado especialmente para cada faixa etária, o que
nos mostra todo um cuidado com o tempo de aprender de cada
aluno.

Profissionais abertos a novos desafios
Nossa escola não poderia ficar fora dessa!
Abraçamos a ideia e colocamos a mão na massa. Nossos
professores trabalham com os alunos empreendedorismo, com isso
estimulam ideias empreendedoras, desenvolvem o trabalho em
equipe, estimulam a pró-atividade, criatividade e autonomia,
fortalecendo a autoconfiança e propiciando a independência da
criança.
A ideia não é torná-los pequenos executivos e sim passar conceitos
de empreendedorismo, para que desde pequenos saibam lidar com
questões do cotidiano.

Destaque para o belo trabalho
Nossa professora Rivânia de Lima Guimarães, estimula trabalhos em
equipe, roda de conversas, pesquisa e fomenta a ideia
empreendedora, com isso só agrega mais valor a suas aulas. No mês
de maio ela foi além, convidou um comerciante do bairro para falar
sobre seu empreendimento.
Cada aluno elaborou sua pergunta e mandaram bem. Foi incrível a
interação com o nosso ilustre convidado, por ser um morador do
bairro e muitos dos alunos já frequentarem seu estabelecimento os
alunos fizeram muitas perguntas. Nossos agradecimentos a esse
Super Pai: Ênio Amaro de Souza.

Pai participa de Roda de Conversa
Pai de um de nossos alunos, inclusive do próprio 2º ano, veio nos
agraciar com sua visita. Ele participou de uma Roda de Conversa no
qual foi o centro das atenções. Foi uma aula muito interessante e
especial para todos os alunos.
É incrível ver o interesse dos alunos e suas curiosidades. O nosso
pai tirou de letra, respondeu todas as perguntas com muito carinho e
ainda fez um convite aos alunos, pediu que marcassem um dia para
conhecer seu estabelecimento. Nosso convidado tem um pequeno
comércio no ramo alimentício próximo da escola, Parada da
Graciosa, no qual faz lanches entre outras delícias. Com certeza
essa próxima aula será interessantíssima além de muito saborosa.
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