Acordo Educational entre país, alunos e professores da escola Albert- Schweitzer
Offenbach am Main
Nos pais, professores e alunos temos um desejo em comum de:
• que cada aluno conheça a nossa escola como um lugar onde podem aprender de forma
pacífica respeitando- se mutuamente e convivendo.
• que todos os alunos sejam incentivados e apoiados independentemente da sua capacidade
individual, dos seus pontos fortes ou fracos.
• que os alunos sejam encurajados e fortalecidos a fim de se tornarem individuos
independentes e responsáveis.
• que os alunos partecipem no ornamento e efeitos da escola e percebam os seus direitos de
Participação.
Este acordo so será possível se entendermos como uma responsabilidade comum em casa e na
escola. Todos nos representamos a nossa escola no domínio público e estamos consciente de
que o nosso comportamento molda a imagem da escola.
Por isso nos pais, professores e alunos assinamos esta acordo:
Como pais assumimos a responsabilidade e esforçamo-nos no sentido de assegurar que:
•
•
•
•
•

Regras (regras da escola) e programas (programa da escola) sejam compridos es seguidos
á risca.
Interessarmo-nos pelo comportamento e desenvolvimento do(a) nosso(a) filho(a).
Empregaremos todas as forcas para acompanhar o seu desenvolvimento em acção
responsável para melhores resultados.
Informarmos a escola imidiatamente de problemas domésticos que podem afectar o
comportamento do(a) nosso(a) filho(a) e partilhamos preocupações.
Certificarmo-nos que o(a) nosso(a) filho(a) se apresenta regularmente e em tempo útil
com (comida) pequeno almoço e material escolar necessário.

Como professores disponíveis tomamos a nossa responsabilidade por:
•
•
•
•
•

Garantir a segurança e o bem estar das crianças assegurando um tratamento de forma justa
e respeitosa.
Esforçamo-nos para ter uma boa atmosfera escolar e ambiente apropriado de
aprendizagem.
Empregarmos os melhores esforços para garantir que cada aluno(a) pode realizar o seu
potencial no desempenho das suas tarefas escolares.
Educar cada aluno(a) a ser uma pessoua responsável e digna.
Estabelecerum relacionamento Professor- Aluno basiado na sinceridade, tolerância,
respeito e confiança.

Além disso nos dizemos sim:
•
•

Á informar aos pais sobre a escola especialmente sobre o desenvolvimento dos alunos.
Á ser uma escola aberta onde os pais são bem vindo.

Nos alunos(as) tomamos a responsabilidade em:
•
•
•
•
•
•
•

•

Comprir as regras e programas da escola e apoia-las.
Prometemos portarmo- nos com os colegas amigavelmente, atenciosamente, íntegro e
recusar a violência por palavras ou actos.
Estar aberto(a) a todas as pessoas independentemente da sua crença, sexo ou
nacionalidade, serei tolerante e respeitarei a todos.
No decorrer das aulas portar-me-ei de forma constructiva, nas atividades promoverei um
ambiente de encino e de aprendizagem apropriado.
De bom agrado assumo tarefas para a comunidade, P. Exp (servicos)
Contribuir para a limpeza e tranquilidade para que todos se sintam confortáveis
Nos passeios escolar, viagens de autocarro, excursões, cominhadas e participações em
competições ser um exemplo de bom comportamento e representar a boa imagem da
escola
Escolher a roupa para as aulas (analogia) ou trabalhos.

