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01. MENSAGEM INICIAL:

Boa noite estudantes, pais, diretores, suportes pedagógicos, professores, equipe da
SME, comunidades escolas, demais membros da sociedade civil.
A educação, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 208, é
um direito de todos e todas e deve ser oferecida de maneira a promover a emancipação dos
cidadãos e cidadãs.

Vinculada a um projeto de sociedade pautado na transformação da

realidade social, com a garantia da gratuidade e de seu caráter público, laico e democrático; de
maneira a atingir sua universalização, bem como a ampliação da jornada escolar, fato que
confere ao Ensino Fundamental, um caráter de terminalidade e de continuidade, ao mesmo
tempo.
Hoje iniciamos mais uma vez as aulas de reforço e incentivo à participação dos nossos
estudantes no PROITEC e, respectivamente, no Exame de Seleção para o ingresso no IFRN.
A realização deste momento dessas constitui o ponto de partida para se refletir sobre
qual é a formação que se pretende que os alunos obtenham que a escola deseja proporcionar e
tem possibilidades de realizar, sendo, nesse sentido, pontos de referência que devem orientar a
atuação educativa em todas as áreas, ao longo da escolaridade obrigatória.
Inicialmente, destacamos a importância da persistência dos estudantes e da
responsabilidade dos pais nos processos de orientação e acompanhamento dos filhos nesse
processo que hoje se inicia.
Assim, todas as atitudes e relações cultivadas no tocante às aulas de reforço configuramse no sentido de fornecer subsídios teóricos e metodológicos para o aprimoramento das ações
já sistematizadas no ensino regular, na preparação em lidar com as diversas situações a eles
colocadas no cotidiano, e, respectivamente, o aumento significativo no processo de ensinoaprendizagem.

02. COMPOSIÇÃO DA MESA DE HONRA

01. Alexandre Montenegro - Anfitrião
02. Kássio Wagner da Silva Medeiros – Secretário Municipal De Educação
03. Francisca Iza do Nascimento Rodrigues – Sec. M. Adj. De Educação
04. Artur Luiz da Silva França – Professor de Língua Portuguesa
05. Josafá Barbosa Rodrigues – Professor de Matemática
06. Eliane Cristina Rodrigues de Souza
07. Representante do IFRN – Campus Macau
08. Representante do IFRN – Campus Ipanguaçu
09. Francivani Batista da Silva
10. Flaudivan Martins Cabral

03. MOMENTO CÍVICO
•

Execução dos Hinos Nacional e Municipal.

04. FALA DAS AUTORIDADES
•

Facultar a palavra.

05. MESA REDONDA: “Família, Escola e Sociedade: fios que tecem a construção da cidadania”.

OBJETIVO: Refletir sobre a importância da integração entre a Família, a Escola e a Sociedade
no processo de construção da cidadania.

PARTICIPANTES:
•

Assistente Social Eliane Cristina Rodrigues de Souza;

•

Representante do IFRN – Campus Macau;

•

Representante do IFRN – Campus Ipanguaçu.

06. ENCERRAMENTO.

