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UMA EXPERIÊNCIA
Nossa vida é feita de experiências.
Não necessariamente de grandes
experiências, mas de pequenas e
sucessivas experiências do cotidiano,
que vão nos enriquecendo, nos
enrijecendo e preparando para a vida.
A experiência nos conduz fatalmente
a um fim: ou ao êxito ou ao fracasso.
Ambos válidos para o nosso
aperfeiçoamento e o nosso progresso. E
é exatamente a constância alternada dos
êxitos e dos fracassos que nos dá a visão
justa da realidade.
Toda experiência traz consigo um
risco, uma expectativa um medo do
“como será”. Mas sem experiência não
conseguimos viver e que mais é nossa
vida se não um amontoado de
experiências que vão preparando, desde
de a mais tenra idade, o homem de
amanhã?
No momento exato em que nascemos,
sofremos a nossa primeira experiência
do contato com o mundo.
A comunicação do recém-nascido
com o mundo exterior e totalmente
estranho que o rodeia é toda feita de
experiências.Experiência no esforço de
sugar o seio para sobreviver,
experiência na percepção dos sons, dos
contornos, dos objetos que o rodeiam,
experiência de sua capacidade de ação e
de desenvolvimento, experiência no
caminhar trôpego dos primeiros
passos...enfim
um
mundo
de
experiências que o vão colocando em
contato com a realidade e com a vida.
Tudo isso para lhes falar da
experiência que estamos começando
hoje. Mas é justamente em nome de um
compromisso que estamos tentando essa
experiência na multiplicidade de nossa

tão cheia de tarefas, obrigações e
compromissos. Mas é justamente em
nome de um compromisso que estamos
tentando
essa
experiência.
Um
compromisso de abertura, de diálogo,de
comunicação. Um compromisso de
prestação de contas de informação, de
transmissão de fatos e idéias.
Para a maioria dos Pais do Colégio
São Vicente a sigla APM, nada
significa. Ou melhor significa um
pagamento compulsório no ato da
matrícula de seu filho ou conjunto de
letras que nada diz ou informa.
Mas se você quiser colaborar conosco
nos dando o seu apoio podemos garantir
que a coisa vai mudar. Um dos nossos
objetivos se resume numa das palavras
chave da era atual: COMUNICAÇÃO.
A APM deseja se comunicar com os
pais e com os mestres com todos
aqueles que unidos, são a razão de ser
de sua própria existência.
Segundo o documento pontifício
“COMMUNIO ET PROGRESSIO”
comunicar não é apenas informar;
“comunicação é doação”. Exatamente é
este “dar de si” que é a nossa grande
preocupação. Doação significa servir
com alegria, com entusiasmo.
Nós da direção da APM estamos aqui
para servir, para participar, para
colaborar. Mas para isso precisamos de
você. Precisamos conhecer os Pais, têlos presente ao nosso lado, necessitamos
do
seu
apoio
em
nossos
empreendimentos,
das
críticas
construtivas e das sugestões que nos
possam apresentar.
Participem conosco para que a
integração lar-escola se torne uma
realidade.
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