
  

 

Estimados alunos e professores! 
 Viva Jesus em nossos corações! Para sempre! 

Quem vos fala é o Ir. Jardelino Menegat, Diretor do Colégio La Salle Abel. Dando continuidade 

a nossa reflexão sobre a importância da disciplina em sala, hoje queremos apresentar mais algumas 

dicas. Espero que vocês ainda lembrem das 5 (cinco) dicas da semana passada, mas não é suficiente 

lembrá-las, pois será necessário colocá-las em prática se quiserem ser alunos bem sucedidos na escola 

e na vida.  

Na semana passada, eu recomendava:  ouvir e seguir as orientações dos professores, levantar 

a mão se quiser falar, fazer anotações no caderno, participar nas discussões na sala de aula e 

descansar o suficiente antes de vir  ao Colégio.  

Os alunos bem comportados costumam se sair melhor na escola e na vida, os mal comportados 

nem sempre. Se você quiser se tornar um aluno melhor, comporte-se em sala de aula. Siga as seguintes 

dicas desta semana: 

1º. MANTENHA O FOCO: Olhe para o professor quando ele está dando aula para não perder 

nada daquilo que está ensinando. Olhar aleatoriamente em volta da sala de aula você se dispersa.  

2º. PREPARE-SE PARA AULA: Não esqueça de levar todo o material necessário para a aula 

do dia, incluindo papel, canetas, lápis e o material específico das matérias do dia.   

3º. MANTENHA-SE EM SILÊNCIO DURANTE A AULA: Fale apenas quando o professor 

lhe dê permissão para falar. Se você quiser falar, levante a mão e espere que o professor chame. Nunca 

faça perguntas ou dê respostas sem ser solicitado, pois isso pode impedir que a aula possa andar 

naturalmente. 

4º. DESLIGUE O CELULAR DURANTE A AULA: Um celular tocando, especialmente com 

um toque musical, pode perturbar o professor e os colegas. O melhor é simplesmente desligar o seu 

celular enquanto estiver em aula. 

5º. PERMANEÇA EM SEU LUGAR DURANTE A AULA: Se, por algum motivo, você 

precisa deixar o seu lugar, levante a mão e peça permissão ao seu professor. Quando a permissão for 

concedida, levante-se e deixe a sala de aula em silêncio, causando o mínimo de transtorno possível. 

Estimados professores e queridos alunos, espero que as 10 dicas de boas maneiras em sala de 

aula possam ajudar os professores e os alunos a juntos ter melhores resultados na vida escolar e como 

consequência na vida social. Aproveito para desejar uma boa semana e que viva Jesus em nossos 

corações! Para sempre! 
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