
  

“Os pais que escolheram o tipo de educação e valores que a Congregação transmite,  
têm uma função importante e insubstituível no conjunto da comunidade educativa.” 

Trecho do NMPE- 158. P.66 

     Belo Horizonte, 06  de fevereiro  de 2019. 

Prezadas famílias ou responsáveis e alunos, 

Estamos alegres com o início do novo ano letivo! E com ele, um mundo novo de possibilidades, de                  

convivência entre a família e a escola.  

 O início das aulas é um momento de euforia e expectativa para alunos e seus familiares.                

Durante o período de férias escolares, o CIC BH é organizado e preparado para receber a todos com                  

muito carinho e zelo. 

 Uma das atividades realizadas pela orientação educacional e coordenação pedagógica neste           

período possui uma denominação específica nas instituições de ensino: é a chamada “enturmação”.             

Desconhecida do dicionário, mas assunto recorrente no início de todos os anos, a enturmação              

refere-se à escolha da turma para cada um dos nossos alunos, agrupando-os em determinadas salas,               

com seus respectivos colegas. 

 Para realizá-la, no final do ano letivo anterior, os professores e a equipe gestora avaliaram,               

discutiram e analisaram cada aluno e o tempo de escola, relacionamento, rendimento, disciplina,             

comportamento em sala com cada um dos colegas, acompanhamentos realizados durante o ano             

letivo, resultados obtidos etc. Portanto, a decisão por uma turma não acontece por acaso e possui o                 

propósito de proporcionar o melhor espaço escolar para o desenvolvimento das potencialidades de             

todos e para o processo de ensino-aprendizagem.  

 Devido à seriedade da escola na realização dessa tarefa, é de extrema importância que pais,               

familiares e alunos confiem na “enturmação” de seu(sua) filho(a). Nossa orientação é que todos              

aguardem um período de adaptação à nova turma, aos novos colegas e aos professores para               

questionar ou solicitar a troca de sala. Caso a equipe avalie sua necessidade, ela irá ocorrer com o                  

mesmo objetivo citado acima, trazendo benefícios a todos. 

Sabemos da importância desse processo de mudança e, por isso, só conta pontos a favor no                 

processo de aprendizagem. Ajuda a tornar a criança ou o adolescente mais independente e              

compreensivo, além de aprender a conviver com grupos diferentes, conseguindo fazer novas            

amizades mais facilmente, ele(a) passa a entender desde cedo que a vida é recheada de ciclos.                

Sabemos também que enfrentá-los não é nada fácil. Por isso o acompanhamento de perto neste               

período. 



“As crianças e adolescentes adaptam-se mais facilmente do que pensamos”, confirma a            

psicanalista Mirian Debieux, especialista em crianças e adolescentes. Os pais é que geralmente não              

conseguem lidar com a angústia dos filhos. “Nem sempre todo sofrimento é algo negativo. Ajudar a                

lidar com a angústia faz parte da aprendizagem”, diz Debieux. O esforço em estar sempre tentando                

proteger e poupar os filhos pode ser desfavorável em determinadas situações.  

 

 DICAS IMPORTANTES SOBRE A ENTURMAÇÃO 

- Incentive seu(sua) filho(a) às mudanças e a não perder contato com os antigos colegas. Eles                

continuarão a se encontrar nos intervalos, recreios e eventos da escola. 

- Se o problema parecer grave, procure a escola. 

- Procure sempre observar o tipo de relacionamento que seu filho tem com os amigos. A amizade                 

deve ser produtiva. Atenção aos interesses, valores e dependência. 

- Pais de adolescentes devem saber que, nesta idade, as mudanças de turmas são mais complicadas                

do que na infância, porém necessárias. Os amigos têm um peso muito grande; é quando o grupo                 

familiar é trocado pelo grupo de amigos, mas nem por isso precisa ser uma situação cristalizada. 

- Evite que o aluno incorpore e desempenhe papéis estigmatizados. 

- Ensine a enfrentar as mudanças da vida, que são inevitáveis e repentinas. 

- Capacite a criança e o adolescente a lidarem com frustrações e angústias para, assim,               

desenvolverem uma personalidade mais sólida. 

- Estimule-o(a) a buscar novos colegas com interesses comuns e a aceitar a diversidade. 

Estamos honrados por tê-los conosco e por termos sido escolhidos como parceiros na educação de               

seu(sua) filho(a). 

Contamos com a compreensão e o apoio de todos. 

Atenciosamente. 

Juliana Nogueira  

                                          Helen Cristina Paes 
                                         Coord. Pedagógica  

                                          do EFII e Médio 

 
Virginia Gris Ceolin 

Vice-Diretora 

Sérgio Martins Duarte 
Diretor 

 
 
 

 
 
 
 



 
Confirmação do Recebimento da Circular Enturmação - EF II e  EM 

 
Estou ciente do conteúdo da circular enviada no dia 06/02 sobre a Enturmação. Favor devolver               
assinado até o dia 08/02, sexta-feira, na comunitária. 
 
Nome do Aluno:  ___________________________________________________________________ 

Parentesco: _______________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável: _______________________________________________ Data:  ____/____/19  
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