25/01/2019

REDE Nº 011
Prezados,
ASSUNTO 01: ACOLHIMENTO 2019 - ORIENTAÇÕES
À Equipe Gestora das Unidades Escolares, A ação do acolhimento deve ser entendida como uma
estratégia que dá início às práticas pedagógicas alicerçadas nos princípios da educação integral. Cultivada
entre os estudantes, familiares e servidores de modo que possam, desde o primeiro contato, perceber as
oportunidades que a escola oferece, permitindo a integração e a convivência social de todos, a partir do
diálogo e trocas de experiências.
O ato de acolher tem um impacto profundo nas relações e na possibilidade de fazer, dialogicamente, um
trabalho pedagógico transformador. Não é simplesmente aceitar tudo o que possa vir do acolhido, seja o
educador, o estudante ou a família, mas um ato primeiro de inclusão dentro de um tecido relacional, que
permite construir um trabalho educativo transformador e, assim, o fortalecimento do grupo escola na sua
missão de Educar e Cuidar. Por sua vez, significa o acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com
sucesso, que são fundamentos da Educação Básica conforme preconizados nas Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais da Educação Básica (Resolução CNE/CEB n° 4, de 13 de julho de 2010).
Acolher é uma responsabilidade de todos, contudo a equipe escolar tem um importante papel para que
todos estejam envolvidos e dispostos a esse ato. Sendo assim, como é do conhecimento de todos, a
primeira ação necessária para o início do ano letivo nas Unidades Escolares é o Acolhimento dos Estudantes
e Professores. Como suporte, o Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação
Básica (DEGEB) reencaminha o Documento Orientador Acolhimento 2019 com os links revisados
abaixo. https://drive.google.com/file/d/1ePb7TPRzI-umqj7LM5FOVfMqFt1C1go/viewhttps://drive.google.com/file/d/1PhjG89ScgHW3E8Qzb6uGFUVnDFN7e2Ku/
viewfile:///C:/Users/edi.silveira/Desktop/Edi/2019/Acolhimento/Atividades%20orientações%20_NINC.pdffile://
/C:/Users/edi.silveira/Desktop/Edi/2019/Acolhimento/Apostila_Acolhimento%20Professores%20e%20alunos_
2019.pdf
Como fazer?
• 01/02/2019 – Indicamos que neste dia letivo a equipe gestora envolva a comunidade escolar na retomada
do planejamento das ações propostas em dezembro de 2018, potencializando o protagonismo dos jovens
acolhedores, com o apoio do Grêmio, respeitando a singularidade de cada unidade escolar.
• 04/02/2019 acolhimento dos novos estudantes e de suas famílias, considerando a necessária adaptação às
práticas e relacionamentos que têm lugar naquele espaço. Observação:
A equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino sugeri que esse momento do acolhimento possa ser
realizado mediante as condições da realidade de cada uma das Unidades Escolares que compõem a D.E de
Santo André, porém que não deixem de realizá-lo com afinco.
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