Um olhar sobre o 1º Segmento do Ensino Fundamental: Por Celina Brandão (Coordenadora)
O objetivo deste Segmento é o de fazer com que os alunos dominem os conhecimentos de que necessitam
para crescerem conscientes de seu papel em nossa sociedade. Isto só será alcançado se oferecermos pleno acesso
aos recursos culturais relevantes para a conquista de sua cidadania. Tais recursos incluem tanto os domínios do
saber, tradicionalmente presentes no trabalho escolar, quanto as preocupações atuais com o meio ambiente, com
a saúde, com as questões éticas relativas à igualdade de direitos, à dignidade do ser humano e à solidariedade.
Neste sentido, o propósito do 1º Segmento do Colégio Paranapuã é de apontar metas de qualidade que
ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus
direitos e deveres.
Nossa preocupação é a de oferecer uma educação integral com a leitura e a compreensão de textos, a
escrita bem redigida, com a caligrafia bem treinada, bem desenvolvida. Este é o nosso ponto de partida para a
formação de um cidadão crítico e sua inserção numa sociedade em que o conhecimento é cada vez mais
valorizado.
O ensino das línguas estrangeiras, como o Inglês e o Espanhol, por exemplo, desde a 1ª série, dá ao aluno
base para outras culturas, criando e desenvolvendo o gosto pelas línguas.
A educação na arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, ampliando a sensibilidade, a
percepção, a reflexão e a imaginação. Aprender arte envolve fazer trabalhos artísticos, mas sobretudo, conhecer,
apreciar e refletir sobre produções artísticas de distintas épocas e culturas.
Com estas e outras gamas de conhecimentos das diversas áreas pretende-se que o aluno chegue ao final
do 1º Segmento e ao Ensino Médio com informações tão diversificadas que possa se sentir com firmeza e
segurança para escolher seu caminho numa profissão que o realize plenamente.
É o Colégio Paranapuã promovendo e prestigiando os seus alunos desde os primeiros passos.
Celina Brandão.

