
Enviado em 26.3.2020 

 

Queridos pais, 

Esperamos que estejam bem. Quantas reflexões e experiências importantes temos vivido, não é mesmo? 

A repercussão das cartinhas e desenhos enviados por seus filhos para os profissionais da saúde está sendo 

muito positiva em todos os que as leem, individualmente e em vários hospitais! Agradeçam a nossos 

queridos alunos e... podem continuar enviando! 

A situação atual é inédita para todos nós e temos nos empenhado em buscar soluções mais adequadas 

para o momento. Esperamos que os alunos estejam aprendendo com a realização das atividades enviadas 

na segunda-feira. Enviaremos no dia 1º/04, mais um conjunto de atividades que deverão ser realizadas até 

o dia 8 de abril. Nos próximos dias, iniciaremos o treinamento com os professores para o uso de uma 

tecnologia de ensino à distância, sobre a qual terão notícias em breve.  

Destacamos aqui um trecho de uma carta que nos foi enviada pelo SINEP: _“... A situação de insegurança, 

instabilidade e a incerteza do futuro são sentimentos incontestáveis. Houve uma ruptura abrupta na rotina 

dos estudantes desde a Educação Infantil até o Ensino Superior e isso atinge não só a vocês (pais), mas 

também aos professores, funcionários, diretores, bem como nossas famílias.”_ 

E mais adiante: 

_“Tudo isso passará e, em breve, estaremos juntos, com todo o serviço presencial, relacionamentos e 

afetos que serão essenciais para a continuidade e evolução das aprendizagens de seus filhos._ 

_Trabalhamos para que não ocorram prejuízos pedagógicos e para que todos os planejamentos e 

programas preparados sejam trabalhados com os estudantes oportunamente. Mesmo de portas fechadas, 

a escola está trabalhando e estudando formas de minimizar e/ou anular os prejuízos no processo 

educacional.”_ 

Temos uma comunidade escolar muitíssimo especial e sabemos que podemos contar com a confiança e 

compreensão de todos. Vamos sair da experiência mais fortalecidos como uma grande família! 

Recebam nosso abraço carinhoso, 

A Diretoria 


