
  
 
 

Estimados alunos e professores! 
 Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 
 

Quem vos fala é o Diretor Ir. Jardelino Menegat. Tenho refletido com vocês no 
mês de fevereiro e março sobre a importância de ser um bom aluno. Espero que as 
reflexões possam ajudá-los a serem bons alunos. A partir de abril, vamos refletir sobre 
La Salle.  

Sabemos que cada aluno é único, porque cada pessoa é única, tem sua 
personalidade, seus interesses e habilidades, seu tempo de aprendizagem.  

O que diferencia o bom aluno não é exatamente suas notas altas ou seu bom 
comportamento. O bom aluno é aquele que mobiliza suas competências de maneira 
produtiva e participativa. 

As competências do bom aluno incluem a responsabilidade, participação, 
colaboração e capacidade de conviver. Apresento-lhes algumas competências de 
um bom aluno: 
1ª) A MOTIVAÇÃO: O bom aluno tem motivação e é capaz de mobilizar seu desejo em 
conhecer mais sobre cada assunto da aula.  
 
2ª) O COMPROMETIMENTO: O bom aluno é capaz de fazer as conexões do 
conhecimento com a prática, tornando a aprendizagem mais significativa. Aprende-se 
à medida que se faz associações. Nosso cérebro aprende por tentativa e erro e vai 
moldando a si próprio conforme é usado. 
 
3ª) A CONVIVÊNCIA: O bom aluno sabe se relacionar, sabe conviver, tem inteligência 
e percepção capazes de colocá-lo no lugar do outro e adotar outra perspectiva. Sabe 
criar laços afetivos, tem empatia e respeita o outro. 
 
4ª) A CONFIANÇA: Essa é uma competência que envolve todas as anteriores, pois 
engloba a iniciativa, a criatividade, a perseverança e a tolerância. Ela é 
a maturidade em si, o pleno desenvolvimento e capacidade de todas as competências 
usadas de forma positiva e com autonomia. 
 

A escola tem a responsabilidade de oferecer e permitir que, durante todo o 
processo de aprendizagem, os alunos sejam instrumentalizados para o pleno 
desenvolvimento dessas competências e para a utilização desSe conhecimento ao 
longo de toda a sua vida de forma autônoma. 
 

Desejo a todos e todas uma boa semana. Viva Jesus em nossos Corações! 
Para Sempre! 

Niterói, 25 de março de 2019. 
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