
 

[Ensino Médio] Diálogos 21 
 

Prezadas Famílias  
 
Estamos iniciando um novo projeto, o Diálogos 21. Esse será mais um espaço de 
fala e escuta para alunos e para seus educadores (famílias e professores) que 
terá a importante tarefa de nos ajudar a cuidar dos jovens na fase mais sensível 
e transformadora das suas vidas.  
 
É comum os alunos apresentarem dificuldades de ordem emocional, afetiva e 
relacional em função das novas experiências e de questões vivenciadas fora do 
âmbito escolar que podem gerar frustração, angústia e muitos outros afetos. E 
essas dificuldades se manifestam dentro da escola, o que nos traz necessidade 
de incluir questões referentes à subjetividade e singularidade dos jovens em 
nosso projeto educativo. Portanto, nesses encontros serão abordados temas 
como uso de álcool e drogas, depressão, auto-exposição na internet, 
comportamentos autodestrutivos e outras experiências que fazem parte do 
contexto da adolescência contemporânea.  
 
O educador, seja a família ou o professor, precisa ter um olhar, uma escuta e a 
sensibilidade para lidar com tais questões que vão muito além de dominar o 
trabalho com conteúdos escolares. São, a família e a escola, principalmente, 
que podem ajudar a despertar em cada aluno, a seu modo e seu tempo, o 
desejo de saber.  
 
Desejamos com este trabalho encontrar maneiras melhores de ajudar os jovens 
a desenvolver estratégias para melhor cuidar de si, lidar com os impasses e 
limites e, também, enfrentar melhor os desafios e as dificuldades encontradas 
nos processos de ensino e aprendizagem.  
 
Os encontros serão conduzidos por uma equipe de psicólogos, em rodas de 
conversa, privilegiando o espaço de diálogo. Outros encontros estão previstos, 
oferecendo uma variedade de espaços como: novas rodas de conversa, debates 
de filmes, atividades culturais e trocas de informação que tratem de questões 
relacionadas a educação e a adolescência, na perspectiva da área psicologia 
e/ou psicanálise. Ou seja, propostas de ação que visam colaborar com o 
desenvolvimento pessoal de nossos jovens.  
 
E para que nosso primeiro encontro seja melhor e mais assertivo, pedimos que 
nos enviem suas perguntas pelo link: https://goo.gl/forms/Sr9WIeFMJqPshXo32  
 
Iniciaremos o trabalho com os alunos e, em seguida, com pais e professores nas 
seguintes datas:  
 
20/8 das 14h às 16h – alunos do 2º ano do Ensino Médio  
22/8 das 14h às 16h – alunos do 1º ano do Ensino Médio  
27/8 das 14h às 16h – alunos do 3º ano do Ensino Médio  
27/8 das 18h30 às 20h30 – pais e professores dos alunos do 1º, 2º e 3º anos do 
Ensino Médio  

https://goo.gl/forms/Sr9WIeFMJqPshXo32


 
24/9 das 13h às 15h – alunos do 9º ano do Fundamental 2  
24/9 das 18h30 às 20h30 – pais e professores dos alunos do 9º ano do 
Fundamental 2  
 
Atenciosamente,  
Equipe de Orientação Educacional do Anglo 21 

 
 

 

 


