
 

AGRADECIMENTO 30/10/2017 
Circular nº 229/2017 

  
AGRADECIMENTO 30/10/2017 

Circular nº 229/2017 

Senhores pais e comunidade Certus, 

Escolhemos este momento para agradecer a visita de todos nesse último dia 28 de 
outubro, em que estudantes e professores tiveram mais uma vez a oportunidade 
de apresentar um dos projetos componentes da proposta de trabalho do colégio 
realizados ao longo do ano letivo.  

 
Toda pesquisa e aprendizado mobilizados para o desenvolvimento do Evento 
Cultural são tão significativos quanto possível. O desafio é produzir algo a ser 
utilizado em situações reais, motivando os estudantes à apropriação do saber, 
da investigação e incentivando a transformação social. 

 
A partir de metodologias que valorizam a autonomia e a responsabilidade, os 
estudantes são convocados a vivenciarem a problemática da pesquisa por meio  
de experiências, coletas de dados, observação de campo e coletividade, em um 
projeto multietário cujos temas propostos foram de livre escolha dos alunos-
pesquisadores. 

 
Os grupos de projetos e os estudantes são orientados e avaliados de maneira 
contínua e progressiva ao longo do ano no desenvolvimento do trabalho, no dia  
da apresentação para a comunidade e nas etapas finais de encerramento do ano. 
Tal avaliação é realizada pela equipe de professores e pelos próprios alunos,  
a partir da análise dos objetivos e etapas atingidas. 

 
Aprender com os erros e com os acertos é a própria definição de Educação.  
Estamos orgulhosos.  

 
EQUIPE CERTUS 
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