Boas vindas aos calouros

Se você está chegando agora, seja bem vindo! Se já é veterano... Que saudades!

Os veteranos já estão acostumados com a escola, já conhecem as "manhas" dos professores e
já aprenderam a sobreviver e ser felizes na EE Neuza Nazatto, então este artigo destina-se aos
calouros, nossos estimados alunos que estão ingressando agora na escola seja lá em qual
série for.

Sobreviver e ser feliz no Neuza é fácil, é só seguir as cinco dicas abaixo:

1. A casa é sua, entre e fique à vontade! Ôpa, nem tão à vontade assim, pode ir tirando
os pés de cima da mesa porque isso faz parte de um conjunto de boas regras de convivência
que lhe serão explicadas nessas aulas iniciais. As regras de convivência servem para tornar
mais agradável a sua vida e a dos demais;
2. O material didático é seu, leve-o para casa! Sim, leve e cuide muito bem porque no
ano que vem os livros nãos erão mais seus e sim dos alunos que estiverem estudando nessa
série em que você estuda hoje. É claro que nós não desejamos e nem esperamos que você vá
usar os livros desse ano novamente no ano que vem, certo? Então cuide muito bem deles
porque no ano que vem alguém vai usá-los;
3. Conte com os professores, somos uma grande família! Mas não confunda seus
professores com os seus verdadeiros familiares e muito menos com os seus colegas. Os
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nossos professores são profissionais sempre dispostos a ajudá-lo, orientá-lo e apoiá-lo, mas
não vão quebrar o seu galho quando você fizer alguma besteira e nem vão querer ser tratados
como se fossem colegas. Respeite-os e você conquistará a admiração de todos eles;
4. Agora que a escola também é sua, tome posse dela! E como tudo que é seu, cuide
bem, trate com carinho, mantenha-a sempre limpa e colabore com tudo o que puder. Aqui você
passará aproximadamente 800 horas ao longo do ano, aqui você fará muitos amigos e quem
sabe até arrumará algumas paixões, então faça da escola a sua segunda casa e torne-a
confortável e agradável para você mesmo e para todos;
5. É grátis, tem boa qualidade e é importante! Sua nova escola é uma das melhores da
região, é pública e gratuita e, além disso, é nela que você irá se preparar para ser aquilo que
quiser ser. O céu e sua vontade própria serão os limites para os seus sonhos. Aproveita cada
dia, cada aula, cada momento. Um dia, não muito distante, nós vamos nos despedir de você e
novas portas se abrirão. Você vai sentir muitas saudades, e nós também, mas até lá, faça o
seu melhor, exija de nós o nosso melhor e juntos certamente ceremos os melhores!
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