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Queridas Famílias,
“Seja como os pássaros que, ao pousarem um instante sobre ramos muito
leves, sentem-nos ceder, mas cantam! Eles sabem que possuem asas”.
Victor Hugo

O poeta francês nos ensina o valor da autoconfiança. Apesar da época conturbada que estamos
vivendo, acreditar na própria potencialidade e não medir esforços para que o aprendizado aconteça,
tem sido "as asas" da nossa escola. O Colégio fechou seus portões para evitar a circulação do vírus
mas, aliado à tecnologia, estendeu largamente suas salas e abraçou professores e estudantes para que
a difusão do conhecimento aconteça. Com a pandemia, sentimos o nosso mundo ceder e precisamos
reinventar o fazer pedagógico. Hoje, não obstante as limitações impostas em nome da prevenção,
podemos afirmar que não paramos as aulas e que o aprendizado permaneceu em movimento.

Somos agradecidos pela confiança e pela parceria!

Hoje encerramos nossa primeira etapa de
estudos domiciliares! Entre os dias 22 e 26 de
junho estaremos em Recesso Escolar.
Neste período não haverá o envio de materiais nem os encontros nas salas de aulas virtuais.
Será um momento para descanso de todos, para que no dia 29 de junho possamos nos
encontrar novamente, revigorados e prontos para mais uma jornada de estudos neste modelo
tão desafiador para professores, alunos, pais e responsáveis. Nossa gratidão às famílias que
colaboraram de forma tão intensa para que estes mais de 90 dias de isolamento físico fossem
produtivos para os estudantes. Com certeza a participação de todos, apoiando na realização das
tarefas, disponibilizando recursos tecnológicos e, acima de tudo, transmitindo segurança e afeto
para as crianças e adolescentes, foi fundamental para o sucesso deste processo!

Reinvenção e adaptação são duas palavras que resumem este tempo. Realizamos mudanças na forma de
envio das atividades, aproximamo-nos ainda mais dos estudantes, disponibilizamos novas formas de
aprendizagem e testamos inúmeras possibilidades de contato junto com vocês. Mesmo estando distantes
fisicamente, procuramos estar sempre perto de cada um, fazendo deste momento o melhor possível para
todos, através de diferentes propostas de encontros virtuais. Confira o que aconteceu neste período:
AULAS VIRTUAIS ATRAVÉS DA PLATAFORMA GOOGLE MEET;
CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO VIA GOOGLE CLASSROOM;
PLANTÕES DE REFORÇO ESCOLAR PARA AS TURMAS DO EFII E EM;
AULAS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA AS TURMAS DO EFI, DO 3º AO 5º ANO;
WHATSAPP E SALAS VIRTUAIS DO PROJETO GABARITA, PREPARATÓRIO PARA O ENEM;
VÍDEOS PARA A ED. INFANTIL COM ABORDAGENS DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA;
ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO PARA ALUNOS DE INCLUSÃO;
ENCONTRO VIRTUAL COM KEIVAN SABERIN, ESPECIALISTA EM DISCIPLINA POSITIVA;
MOMENTOS DE ESPIRITUALIDADE, CELEBRAÇÕES E ACOMPANHAMENTO SOCIOEMOCIONAL;
ENCONTRO DE LÍDERES E DOS GRUPOS DA AJS/ARTICULAÇÃO DA JUVENTUDE SALESIANA;
REDES SOCIAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ABERTOS, APROXIMANDO FAMÍLIA E ESCOLA.

Neste período sem aulas presenciais, o Colégio vem sendo preparado para o retorno, seguindo todos os protocolos
necessários para que a volta às aulas, quando permitida pelas autoridades, aconteça de forma segura e tranquila para
todos. Nossas equipes estão recebendo capacitação e a escola está adequando-se às normas necessárias de
higienização, espaçamento físico e recursos tecnológicos, com a aquisição de equipamentos e treinamento da equipe.

Após o recesso escolar, será enviado comunicado com as orientações para o segundo semestre e a nova
organização do Calendário Escolar 2020. Aguardem!

