Guaratinguetá, 14 de agosto de 2020.

Circular nº 06/2020
Prezados Senhores Pais, Responsáveis e Comunidade Educativa
Certamente, estamos todos - família-escola-sociedade - desejando que chegue logo o dia em que possamos voltar
ao ritmo de vida em que estávamos antes dessa pandemia. Porém, sabemos que não será simples o retorno e, nem tão
rápido.
A situação pandêmica, na qual estamos vivendo, está nos oferecendo outras perspectivas de vida, muitas mudanças
que colocaram em questão, tudo o que até então era normal, como por exemplo, as decisões sobre as escolhas das inúmeras
possibilidades da Educação dos filhos e, as Escolas, decidirem as alternativas, ofertas e tantas atividades diferenciadas aos
nossos queridos e saudosos alunos.
Porém, o novo de tudo isto, é que não se trata de uma situação individual, mas coletiva. Agora, nos é dada a
oportunidade de nos colocar realmente a compreender o “novo normal” da nossa vida. Não estamos sozinhos. Vamos reforçar
nossa parceria, para que juntos possamos decidir e colher o melhor dessa situação. Para isso, peçamos as bênçãos de
Deus-Pai.
RETORNO ÀS AULAS
É do conhecimento de todos que, o retorno às aulas, foi prorrogado, pelo Governo do Estado de São Paulo, para o
dia 07 de outubro de 2020. Porém, se dentro das medidas importantes indicadas pelos Departamentos Regionais de Saúde
por dois ciclos (28 dias) consecutivos, estivermos na Fase 3 (amarela) ou superior.
Comunicamos, aos Senhores, que, nossa Escola está se preparando para o retorno às aulas, com todos os Protocolos
necessários de Higienização e Treinamentos, com todos os nossos Colaboradores, Coordenadores e Professores para
acolhida dos nossos alunos.
Logo mais enviaremos a CARTILHA, como todos os protocolos de retomada às aulas, seguida de um
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA, sobre a posição das famílias para o retorno dos filhos. Aguardem!
ACONTECENDO EM NOSSA ESCOLA:
 No dia 05 de agosto, celebramos a festa do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Nossos estudantes e educadores
prepararam um “bom dia” especial para agradecer a Deus a vida de nossas Irmãs que compartilham, com
os Educadores leigos e toda Comunidade Educativa, a sublima missão de educar e evangelizar;
 Celebramos também o dia dos Pais e agradecemos o dom de ser família;
 O segundo trimestre termina e peço, mais uma vez, a vocês, o acompanhamento nas tarefas e estudos dos seus filhos.
RECESSO PARA OS ALUNOS
De 24 a 28 de agosto, após o término das provas trimestrais, teremos uma semana de descanso para recompor as
energias e retomar a caminhada de estudos. Nesta semana, estaremos com reuniões de Formação e Treinamento do nosso
Corpo docente em vista da retomada às aulas presenciais.
FESTA DE DOM BOSCO
Dia 16 de agosto – celebramos 205 anos do nascimento do Dom Bosco, nosso Fundador - Pai e Mestre da
Juventude! Para as nossas Casas Salesianas, é um tempo de agradecer a Vida - Vocação – Missão, desse
grande Santo, que sempre viveu o que pregou: “ Deus nos colocou neste mundo para os outros”! Para ele,
as crianças e jovens eram os seus prediletos no campo da Educação/Evangelização.
Mais do que nunca, precisamos uns dos outros. A vida de um é vida para todos!
Que Nossa Senhora Auxiliadora continue a caminhar entre nós.
Atenciosamente,
Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano
Diretora - Colégio do Carmo

