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Juara/MT, 05 de abril de 2022

Assunto: Nota de Esclarecimento

A Escola Estadual Daury Riva, localizada na Avenida Paraná,750-E, residencial Santa
Terezinha no município de Juara/MT, procura pensar seu aluno em todas as dimensões
para que possa exercer bem o papel participativo, consciente e crítico, frente ao processo
da transformação social, política, econômica e educacional.

Nesse sentido seus alunos são estimulados a ter:  capacidade de iniciativa, criatividade,
decisão e cooperação, ser dinâmico, comunicativo, responsável e crítico. As práticas
pedagógicas estão articuladas com os Eixos Estruturantes (Trabalho, Cultura e
Conhecimento) e aos Princípios Pedagógicos (Educação Interdimensional, 4 Pilares da
Educação, Protagonismo e Pedagogia da Presença).

A unidade escolar tem como missão é promover uma Educação Integral que favoreça a
formação plena dos estudantes, em sintonia com as exigências do meio em que vivem,
tornando-os, capazes de intervir com o mundo e as pessoas de forma crítica, consciente e
responsável.

Porém temos a consciência de que não conseguiremos êxito com 100% dos alunos e uma
minoria acaba, por motivos desconhecidos e/ou motivados por agentes externos, colocar
em dúvidas os valores (Relações Éticas e Morais, Democracia, Respeito à Diversidade,
Melhoramento Contínuo e Família) defendidos e trabalhados nesta Instituição de Ensino.

A Escola lamenta profundamente o fato ocorrido no dia 04/04/2022 fora de suas
dependências envolvendo alunos desta instituição e que medidas, juntamente com seus
familiares estão sendo tomadas.  Enquanto espaço formativo, iremos intensificar nossas
ações pedagógicas para todos os nossos estudantes, trabalhando juntamente com os
professores, as famílias e comunidade escolar sobre a importância do respeito ao outro e
luta contra todas as formas de intolerância.

A escola reitera seu compromisso com a sociedade na oferta de uma educação baseada nos
valores éticos e morais de liberdade, equidade e fraternidade repudiando qualquer tipo de
violência.

Atenciosamente,

DIRLEI PERIN
PROFESSOR EDUC. BASICA

ESCOLA ESTADUAL DAURY RIVA

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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