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Prezados pais e alunos!
Temos nos empenhado em manter um contato próximo com as famílias, partilhando as
informações e decisões com transparência dentro do cenário de incertezas e urgências que
estamos todos vivendo.
É fato que cada família tem uma realidade diferente dependendo da faixa etária e da logística
que conseguiu estruturar neste período de quarentena. Temos o compromisso de acolher todas
as famílias da melhor forma possível.
Independentemente dessa situação familiar, a decisão de antecipar 15 dias de férias, ainda no
período de isolamento, foi estratégica para a reorganização do calendário escolar. O principal
objetivo com a medida foi perder o mínimo possível das aulas presenciais futuras. Esse período
será aproveitado quando voltarem as aulas presenciais. Deixar as férias para serem tiradas
quando retornarem as aulas presenciais seria um contrassenso.
Dependendo de uma série de acontecimentos e probabilidades, o planejamento previsto pela
Equipe Pedagógica é voltar no dia 07/05 ainda com as aulas à distância. Com essa
antecipação, restam ainda 15 dias de férias no calendário para serem organizados da melhor
forma. Estamos trabalhando na reestruturação do calendário escolar para cumprir com os
objetivos pedagógicos estabelecidos para o ano.
Solicitamos que analisem a decisão como uma estratégia mais ampla com relação ao ano
escolar, indo além de algumas necessidades do momento. Com essa medida não estamos
desconsiderando todos os aspectos positivos do trabalho à distância que está sendo realizado.
Ao contrário, vamos precisar dele e do apoio das famílias para a sequência das aulas. Estamos
apenas fazendo uma parada estratégica em um longo período de atividades à distância
previsto. A previsão é que as escolas sejam o último segmento social a ser liberado da
quarentena.
Agradecemos mais uma vez a parceria das famílias. Continuaremos atentos e acompanhando
diariamente as informações sobre a conjuntura da pandemia, procurando minimizar os
impactos em nosso Colégio.
Cordialmente,
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