Circular 8/2021
Santo André, 24 de março de 2021.

Prezados Pais e/ou responsáveis

Depois de um caminho para a conversão, estamos nos aproximando da Semana Santa que
celebra a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. E falar de Semana Santa nesse tempo tão
desafiador e incerto, é lembrar das palavras do querido Papa Francisco quando, em uma de suas
mensagens, encoraja a esperançar com fé e caridade: “Às vezes, para dar esperança, basta
ser uma pessoa amável, que presta atenção, oferece um sorriso, diz uma palavra de
estímulo, possibilita um espaço de escuta no meio de tanta indiferença".
O tempo é, ainda, de muita resiliência e, para muitos, de dificuldades e de perdas.
Que, além de esperançar, nossas mãos sejam capazes de se estenderem numa
demonstração de solidariedade possível a cada um ou cada uma que necessitar. Vivamos
a Páscoa onde o amor de irmãos e irmãs, em Cristo, alivia os desafios!
E por falar em desafios, na data de ontem o Consórcio do Grande ABC divulgou a
decisão para antecipação de feriados para a próxima semana. Desse modo, as aulas
seguem normalmente até a próxima sexta, 26/03, retornando no dia 05/04, segundafeira. Com a antecipação dos feriados, os dias 08, 09 e 21 de abril, 03 e 04 de junho, tornamse letivos.
Para o dia 05/04 a previsão é para a retomada das aulas presenciais conforme
autorizado em 35%. Se essa previsão se confirmar, o retorno segue conforme
organização anteriormente feita pelas coordenações pedagógicas e com o revezamento
divulgado no Classroom e App IsCool. Do contrário, as aulas seguem on-line. Certamente
estaremos acompanhando todo pronunciamento que venha a ocorrer.
Aproveito para declarar que, para melhor atendimento aos responsáveis, a partir
do dia 12 de abril, a comunicação Escola X Famílias se dará via App e Classroom (quando
se aplicar). Assim sendo, os comunicados das Coordenações e Circulares da Direção não
serão mais replicados via e-mail. Mas continuarão disponíveis no site da Escola
(ambiente Secretaria).

Despeço-me agradecendo pela atenção e desejando à todos uma Santa Páscoa!
Mirian R. Benatti Godinho – Diretora Pedagógica

“Invoco a alegria e a paz de Cristo para vocês e suas famílias.”

Papa Francisco em12/03/2021.

