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Prezado Representante de Turma
Acreditamos que sua participação nos processos decisórios do CIL de Brasília é
também condição essencial para a sua formação. Faça desta experiência edificante
um aprendizado. Procure conhecer a estrutura e funcionamento do CIL de Brasília,
questione, participe e se envolva.
As atribuições que lhe competem estão disponíveis no site do CIL:
www.cilbsb.com.br. Seu papel principal será o de multiplicador das informações da
direção, coordenações e professores (participação nos projetos e eventos do CIL,
realização das Avaliações Institucionais, uso do uniforme, conservação e limpeza) e
porta-voz da turma junto à escola, em diferentes situações e necessidades,
demonstrando sempre atitudes compatíveis com seu perfil de líder:

⊗ Ter conduta adequada aos princípios do CIL de Brasília;
⊗ Ser ético e imparcial;
⊗ Sentir-se igual em direitos e deveres;
⊗ Respeitar, saber ouvir e aceitar opiniões;
⊗ Conhecer e divulgar as normas do CIL de Brasília;
⊗ Ter os emails e/ou telefones dos colegas de turma para contatá-los sempre que
necessário;

⊗ Incentivar a solidariedade, a colaboração e pontualidade;
⊗ Estimular mudanças positivas junto aos alunos infrequentes, com baixo
rendimento e com problemas disciplinares;

⊗ Evitar situações que caracterizam bullying;
⊗ Consultar a turma antes de uma resolução importante;
⊗ Promover a integração do grupo.
Este é o seu compromisso com o CIL de Brasília e com o seu grupo. Tenha o
contato dos seus colegas de turma para facilitar a comunicação.
Sempre que você se sentir impossibilitado
questão, não hesite e procure ajuda!

de resolver alguma

Você poderá recorrer sempre ao(a) seu(sua) professor(a), à Coordenação do
seu curso, ao Serviço de Orientação Educacional – SOE, à Supervisão Pedagógica e,
por último, à Direção do CIL de Brasília.
Parabéns e sucesso!
Serviço de Orientação Educacional – SOE

FIQUE ATENTO!!!
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Feira do Livro;
Semanas Culturais;
Aniversário do CIL de Brasília;
Festival de Tortas;
Cerimônia de Graduação do Ciclo
Avançado;
Show
de
Talentos/Dia
do
Estudante;
Palestras;
Peças Teatrais;
Recital de Poesias;
Semana de Valorização da Vida.
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♣

Aluno Destaque;
Projeto de Literatura;
Espaço de Convivência;
Conversação;
Armário Literário;
Projeto de Fonética e Fonologia;
Projeto de Vídegmailo;
Reforço Contínuo (RC);
Monitoria de Línguas;
Educação Inclusiva;
Apoio ao Ensino de LEM para
Surdos;
♣ Projeto de voluntariado.
ORIENTAÇÕES

PROGRAMA DE APOIO
AO ESTUDANTE
CARENTE
♣ Banco
do
Livro
contribuição da APAM).

(Mediante

RECURSOS
♣
♣
♣
♣

Laboratório de Informática;
Biblioteca;
Sala de Recursos;
SOE
(Serviço
de
Orientação
Educacional).
PROJETOS
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Guia do Estudante (online);
E-boletim (acesse pelo site);
Site: www.cilbsb.com.br;
Facebook: CIL 1 de Brasília;
Twitter: @cilbsb
Mural Digital – TV no hall de
entrada com avisos importantes.
PROGRAMAS
CULTURAIS

♣ Programa
de
Intercâmbios
Culturais;
♣ Programa de Bolsa de Estudo;
♣ Cine CIL.
CONTRIBUIÇÃO DA
APAM

♣ Colaboração
voluntária:

SEMESTRAL

Alunos de Escolas Tributárias...R$
25,00
Demais
Alunos...........................R$
30,00
Curso
Avançado........................R$
80,00

AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL
♣ Data da Avaliação Institucional no
2º sem/2014: 24 de setembro;
♣ OBJETIVO: Tornar o CIL de Brasília
uma escola de excelência em
qualidade de ensino.
♣ QUEM
AVALIA:
Direção,
Professores, Servidores e Alunos.
♣ Site: www.cilbsb.com.br
Os
Representantes
de
Turma
deverão estar presentes no CIL
de Brasília, imprescindivelmente,
na
data
da
Avaliação
Institucional.

