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 No dia 29 de fevereiro, a comunidade escolar foi recepcionada no Auditório do Colégio Tiradentes Unidade Montes Claros pelos profissionais deste Educandário, 

comandados pelo Senhor Capitão Lauro do Rosário Leal Alves, juntamente com o Diretor Pedagógico, Elino Gomes, os Vice-diretores, Rosilene Silva Santos, e Marcos 

Wagner de Araújo, o Secretário Escolar, 1º Tenente Edson Rodrigues Silva, o Presidente da Associação de Pais e Mestres, 2º Tenente Veterano Josias da Silva Freitas, 

e o Regente da Banda de Música da 11ª RPM, 2º Tenente Paulo Roberto Cruz Gomes. Na certeza da harmonia entre família e escola, o Comandante ressaltou a 

importância dessa interação na formação humana e social de nossos educandos, preparando-os para o exercício da cidadania em sociedade. O 2º Tenente Veterano 

Josias da Silva Freitas destacou a função da Associação de Pais e Mestres, esclarecendo seu funcionamento e efetiva participação dentro do Colégio. A prestação de 

contas do Caixa Escolar foi apresentada objetiva e claramente pelos Sargentos Poliana Ribeiro Silva e Wagner Dias Silva. Em seguida, o 2º Tenente Paulo Roberto 

apresentou o Projeto "Música na Escola" que tem como intuito aguçar a sensibilidade musical dos alunos para a formação de uma futura banda do Colégio Tiradentes, 

formada por seu corpo discente para apresentações internas e externas; Projeto que contará também com o auxílio de professores da instituição com desenvoltura 

musical. O Diretor Pedagógico apresentou o plano de ação, seguido pelo Secretário o qual discorreu sobre o Regimento Escolar. Na sequência, os informes relativos à 

Proposta Pedagógica, aos instrumentos de avaliações e ao calendário escolar foram bem esclarecidos pelo SOESP. Por fim, o professor de apoio ao laboratório de 

informática educativa, senhor Hermeson Figueiredo Lopes, apresentou o Sistema Positivo de Ensino e as ferramentas educativas da Plataforma On. A Assembleia da 

Comunidade Escolar foi concluída com a confiança de que, este ano, família e escola sejam um elo de uma corrente forte, cuja principal liga são os nossos filhos. 
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