COOPERATIVA EDUCACIONAL DE LEME
INFORMATIVO Nº 01 - FEVEREIRO/2017
"Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus
sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida. Pois a vida é um espetáculo imperdível."
Augusto Cury
A Equipe Coopel deseja a todos os alunos e familiares um excelente 2017 e da às boas-vindas aos
novos cooperados. Que tenhamos a coragem que a vida nos pede para enfrentarmos juntos e em
parceria os desafios do ano vindouro!
I)
EQUIPE PEDAGÓGICA
Composição da Equipe Pedagógica:
Diretora Pedagógica: Roberta Malu Polette Corrêa.
Coordenadora Pedagógica da Ed. Infantil ao 4º ano e do 9º ano a 3ª série do Ensino Médio:
Adriana Farnezi Pizzarro Rebessi.
Ÿ Coordenadora Pedagógica do 5º ano ao 8º ano do Ensino Fundamental: Isabel Elisa Marchetti
Cagini.
Ÿ
Ÿ

II)
PLANEJAMENTO
Nos dias 25, 26 e 27 de janeiro a Direção e Coordenação Pedagógica estiveram reunidas com os
professores para o estudo de ações e metas a serem desenvolvidas durante o ano letivo. Neste ano,
os temas que nortearão nosso trabalho serão "Juntos de ponta a ponta" e "Povos do mundo: a
humanidade de mãos dadas"! Que possamos juntos trilhar e compartilhar de mãos dadas esse novo
ano.
III)
CALENDÁRIO ESCOLAR
O Calendário Escolar do ano letivo de 2017 foi homologado pela Diretoria de Ensino e está disponível
no site da Coopel.
IV)
INSCRIÇÃO DO C.P.A.
Senhores pais, novamente nos encontramos no momento de formar a Equipe que compõe o Conselho
Pedagógico Administrativo da Coopel.
O C.P.A., articulado ao núcleo de direção, constitui-se em colegiado de natureza consultiva e
deliberativa, formado por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, que tem,
dentre algumas atribuições, as de deliberar, aprovar e apreciar as propostas educacionais da escola.
Numa escola que vivencia a prática da gestão democrática, os componentes do C.P.A. são eleitos e
participam das decisões da instituição.
Sendo assim, convidamos os cooperados para se candidatarem às vagas para eleição desse
colegiado, até o dia 17/02/2017. Por favor, entregar a ficha de inscrição na secretaria da escola.
---------------------------------------------------------------------------------------INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO / C.P.A. 2017
Eu,________________________________________________, cooperado(a) responsável pelo (a)
aluno (a) ___________________________________, matriculado (a) no ano/série _____________,
inscrevo-me para participar do Conselho Pedagógico Administrativo do ano letivo de 2017.
Leme, ______ de fevereiro de 2017

_____________________________
Assinatura do Cooperado

"NENHUM DE NÓS É MELHOR DO QUE TODOS JUNTOS"

