Olá!
Você está convidado a ser o motivo de orgulho do seu filho, ser o exemplo para o futuro!
“Inspiração na família, benefício à comunidade”
Filho de uma doméstica aposentada e de um instalador de divisórias de escritórios, Felipe buscou
no trabalho do pai a inspiração para seu projeto de pesquisa, ainda no ensino médio. Sua ideia original
era encontrar uma maneira para reaproveitar tubos de pasta de dente para produzir novas divisórias de
modo sustentável. (Veja história completa de Felipe no link no rodapé deste convite).
Venha fazer amigos, conhecer novas ideias e trazer as suas ideias novas ou velhas.
Venha participar da educação do seu FILHO.
Estão abertas as inscrições para montarmos as chapas da APM e para novos membros do CPA na
COOPEN.
A APM é a Associação de Pais e Mestres, e o CPA é o Conselho Pedagógico Administrativo órgãos administrativos que compõe a estrutura organizacional da nossa comunidade.
A APM pode fazer muitas coisas: incrementar os livros da biblioteca, cobrir a segunda quadra,
criar um grupo de teatro, um coral ou uma “banda”, organizar passeios, festas, participar do CPA e opinar
sobre as atividades pedagógicas…construir um teatro, uma concha acústica...construir sonhos COM e
PARA nossos filhos....
Os países nos quais a sociedade prioriza a educação são os que ocupam as melhores posições nos
indicadores educacionais.
A escola, por sua vez, precisa estar aberta para ouvir as famílias e os próprios alunos, e para
estimular essa participação. Cada um no seu âmbito de atuação pode ajudar nesse esforço de
valorização da Educação. – portal uol 13 de nov de 2014
Na COOPEN você pode e deve participar deste movimento grandioso com um gesto simples.
Quanto mais pessoas participarem, mais atividades poderemos desenvolver!
Chega de esperar que o Mundo melhore, venha melhorar o Mundo aqui mesmo!
Para se inscrever, na APM ou CPA, por favor, procure a secretaria da escola, dê o seu nome,
telefone, telefone celular (informe se tem whats app) e e-mail.
 APM: De 29.01 a 04.02 -Informar preferência de dia/horário para reuniões. Inscrições na Secretaria.
Entre 09 a 13/02 reunião para composição da(s) chapa(s).
02 a 13/03 Eleições na Secretaria

 CPA: 29/01 a 04/02 Inscrições na Secretaria.
05/02 a 09/02 - Divulgação dos candidatos para comunidade.
10/02 a 13/02 - Eleição na Secretaria
23/02 - Divulgação dos membros eleitos para composição do CPA 2015.
*http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vestibular/noticia/2013/05/participar-de-projetos-de-pesquisa-naescola-pode-abrir-caminhos-para-bolsas-na-universidade-4128703.html

