O processo de aprendizado e desenvolvimento das alunas e dos alunos e o prazer
em aprender num cotidiano escolar
comum são o nosso objetivo principal.

Este guia se aplica a todas as escolas, infantários / jardins de infância,
escola de contra-turno (Tagesschulen) e centros de acolhimento dos alunos
que frequentam a circunscrição escolar Breitenrain-Lorraine.
As descrições contidas deste guia: a base de orientação e comportamento
com relação aos valores – se aplicam a todos os envolvidos como código
de compromisso para suas atitudes e seu comportamento.
O guia apresenta uma imagem ideal de uma escola voltada para o futuro.
Ele resulta em medidas concretas, que vamos colocar em um programa
escolar fixo e definitivo.
O guia garante a continuidade e a qualidade do nosso trabalho.
Ele serve como base para um desenvolvimento sustentável da nossa escola.
Através do guia, a nossa circunscrição escolar adquire um perfil próprio.
Ele torna nossas visões em visões públicas e propicia uma ideia dos nossos
pontos principais e de nossos objetivos.

A base para uma escola bem-sucedida é a compreensão
de valores e normas essenciais.

www.breitenrain-lorraine.ch

Guia para a Circunscrição Escolar
Breitenrain-Lorraine

Atitudes profissionais pedagógicas

Escola Inovativa e Aberta

Diálogo entre as pessoas de diferentes origens

Nós possibilitamos, acompanhamos e incentivamos um aprendizado

Nós avaliamos, refletimos e melhoramos regularmente a

Levamos sempre em consideração os recursos próprios e os pontos

por meio de um caminho diversificado

qualidade da nossa escola.

fortes e praticamos a troca de experiências baseada neles.

Mostramos empenho por um aprendizado realista e sustentável.

Encaramos qualquer novidade juntos, de forma interessante

Mostramos curiosidade a respeito da diversidade e convivemos com o

e corajosa.

próximo com respeito e franqueza.

Organizamos regularmente eventos de incentivo à comunidade e

Organização escolar com estruturas claras e sensatas

Trabalho de Divulgação Transparente

atentamos para um ambiente de aprendizado e um acompanhamento sau-

Cuidamos para que os projetos, os processos de decisão e

Cultivamos o intercâmbio com a nossa vizinhança no bairro e com o

dáveis e de apoio.

as informações transcorram de forma clara e transparente.

município.

Valorizamos um trabalho colaborativo construtivo entre todos os

Incentivamos e praticamos formas adequadas de direito

Nós nos empenhamos em ter uma boa rede de contatos e fomen-

envolvidos, principalmente com alunos e as alunas e entre eles,

à opinião.

tamos a cooperação com todas as pessoas envolvidas no processo

Um agradável clima escolar e uma cultura escolar interessante

com o corpo docente, os pais, as autoridades e as outras instituições.

educacional e com as instituições.

