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Mais um ano letivo está encerrando e, com ele, 

muitas sensações. Dentre elas, a de satisfação 

pela concretização de projetos que foram 

discutidos, planejados e colocados em prática. 

Projetos estes que foram construídos a muitas 

mãos e que carregam sonhos, anseios e muita 

intencionalidade positiva. Nestes 200 dias que 

compõem um ano letivo, inúmeros profissionais 

somam esforços com o objetivo de contribuir, 

da forma mais efetiva possível, na formação 

acadêmica e na consolidação de valores dos 

nossos estudantes. Famílias depositam em 

nosso trabalho a sua confiança e entregam seu 

bem maior em nossas mãos. 

Desafios? Muitos. Inquietações? Infinitas. O 

papel da escola é cada vez mais desafiador 

frente a um mundo repleto de informações a 

qualquer tempo e em qualquer espaço. 

Transformar a sala de aula em um ambiente 

atrativo aos estudantes com experiências e 

descobertas é uma busca permanente. Novas 

metodologias que contribuam para a 

construção do conhecimento são foco da 

formação continuada a que todos os 

educadores são desafiados. 

. 

A mudança do estado do professor de mero 

transmissor do conhecimento para um 

mediador do processo de ampliação de 

horizontes do saber permite ao estudante se 

transformar em protagonista da sua história. 

Nesta trajetória mágica, entre o primeiro e 

último dia de aula, além de todo o 

conhecimento acadêmico adquirido, deparamo-

nos com experiências relacionais, trocas, 

resolução de problemas, mediação de conflitos, 

enfim, VIDA... pois essa é a essência da escola.  

E, em 2019, o que nos espera? Com certeza 

muitas coisas boas. Dentre elas, a ampliação do 

Marista Ipanema. Neste período, o desafio da 

nossa gestão é dar normalidade à rotina do 

Colégio, tentando evitar que a obra interfira no 

que é desenvolvido em sala de aula. Queremos 

garantir a qualidade do processo educativo e, 

paralelo a isso, melhorar significativamente a 

condição de aprendizagem por meio de espaços 

modernos, inovadores e convidativos à 

pesquisa, à cultura, ao esporte, ao cultivo da fé, 

enfim, à EDUCAÇÃO.  

Um Feliz Natal a todos e um 2019 repleto de 

sonhos e realizações!

 


