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MENSAGEM DE ABERTURA DO ANO LECTIVO 2017

 Prezados  Pais  e  Encarregados  de  Educação,  alunos,  professores  e 
funcionários, é com imensa satisfação que iniciamos mais um ano lectivo. 
Antes de começarmos o nosso ano peçamos a Deus que nos ofereça um 
ano de paz, saúde e muitas realizações.

Dizia um Sábio que em todos os povos do mundo, em todas as épocas da 
humanidade o que se espera de uma nova geração é que ela aprenda os 
ensinamentos dos mais velhos e siga os passos daqueles que já trilharam 
muitos caminhos.

Os  Pais  esperam dos  seus  filhos  que  os  escutem e  que  ponham em 
prática o que eles lhes ensinam. Os professores se orgulham dos alunos 
que os seguem. 

Neste contexto, estamos aqui para aprender, mas, o conhecimento não se 
singe na assimilação passiva de um saber, um conteúdo, um objeto. Para 
que haja conhecimento devemos partir de algo que deve ser transformado, 
repensado  para  se  adquirir  um  novo  conhecimento.  Deste  modo,   na 
grande caminhada em direção a  aquisição do conhecimento,  a Escola 
Génios opta por conciliar o método tradicional de ensino e a metodologia 
Montessori, em que o aluno aprende a manipular os materiais de ensino, 
despertando em si o potencial inventivo e aliando-o ao desejo de conhecer 
e de erguer o véu do universo que ainda lhe é desconhecido, por meio do 
aprendizado prático.



 O professor, não é o ser que focaliza a concentração do aprendiz, é sim 
aquele que examina atentamente o comportamento e o desenvolvimento 
das crianças, estimulando-as a buscar o saber de forma criativa, prazerosa 
e lúdica,  ou seja, o professor apenas conduz a criança nesta caminhada 
em direção ao conhecimento, solucionando dúvidas e questionamentos.

Foi com esta metodologia que em 2016 obtivemos como resultados dos 
exames finais:

• Para o Primeiro Ciclo, na segunda Classe foi  submetido ao exame 
uma aluna, enquanto que,

• Para o Segundo Ciclo foram admitidos aos exames quatro alunos, e 

• Para o Terceiro Ciclo foram admitidos aos exames três alunos (estes 
alunos,  são  todos  os  que  frequentaram a  Escola  Génios,  nestes 
ciclos).

Para todos os ciclos a taxa de aprovação foi de 100%, com as melhores 
notas no centro de exames onde também,  foram examinados alunos de 
outras escolas privadas e públicas. Assim, os nossos alunos destacaram-
se nas disciplinas de matemática, português, ciências naturais e ciências 
sociais.

Na primeira,  terceira  e  quarta  classes os alunos avaliados progrediram 
com uma taxa de 100%.

Neste novo ano lectivo em que mais crianças se juntam a Escola Génios 
queremos fortalecer nosso espirito para que os objetivos almejados em 
nossos  projetos  sejam  alcançados  com  sucesso,  e  nesta  caminhada 
precisaremos  de  perseverança,  senso  de  compromisso,  dedicação  e 
responsabilidade.

É com esse espirito e amor pela educação que damos as boas vindas, e 
um  bom  retorno  a  todos:  alunos,  pais  e  encarregados  de  educação, 
professores  e  demais  funcionários  para  que  com  vibração  e  alegria 
iniciemos as nossas atividades.
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Esperamos que todos nós possamos nos apropriar dos saberes que aqui 
nos  serão  colocados,  esperamos  também  que  cada  um  siga  os  seus 
próprios passos trilhando novos caminhos na transmissão e aquisição do 
conhecimento.

Desejamos  um  ano  letivo  de  comprometimento  e  ressignificação  de 
valores sociais e educacionais as crianças e seus pais, a professores e 
funcionários desta grande família chamada Génios.

Das crianças/alunos esperamos muito empenho e dedicação sabendo que 
tem da escola todo o apoio a nível humano, físico e material necessário 
para ultrapassar todas as dificuldades.

Aos Pais e encarregados de educação, continuamos a contar com a vossa 
participação de forma activa e entusiasta, neste desígnio tão importante 
que é a formação e educação dos vossos filhos.

Ao pessoal não docente essencial para o bom funcionamento da escola 
esperamos  o  empenho,  a  dedicação  e  colaboração  demonstrados  ao 
longo do ano passado.

Por último ao pessoal docente, elo importante e fundamental no processo 
educativo  confiamos na garantia  da qualidade, de forma a que o nível dos 
resultados dos nossos alunos,  sejam cada vez melhores.

Que  neste  ano  letivo  estejamos  unidos  com  saúde,  em  paz  e 
comprometidos com a evolução de nossas crianças,  e que a escola seja 
um lugar  de  conquistas,  aprendizado,  crescimento,  felicidade,  prazer  e 
principalmente humanidade. 

Por uma educa o de qualidade rumo ao desenvolvimento.çã
Declaro aberto o ano letivo 2017

N s FAZEMOS G niosó é

Matola, aos 21 de Janeiro de 2017




