
 

 

 

 

Comunicado: 

 

Esperamos que todos estejam com saúde neste momento no qual o bem-estar físico e mental é o tesouro mais precioso a ser 

preservado. 

 

Ao final do mês de maio, finalizaremos o primeiro trimestre escolar do Ano Letivo de 2020. Com a conclusão dessa primeira 

etapa, constatamos que nossos esforços para a manutenção da rotina estudantil, incluindo as aulas inicialmente presenciais e 

atualmente remotas, foram bem-sucedidos. Realizamos atividades escolares diárias e suas devolutivas, atividades valorativas 

- avaliações, atendimentos dos diversos setores, registros de documentação comprobatória e tudo o que compõe o universo 

escolar no qual cada um de nós tem seu papel. 

 

Muito foi feito e informamos que, com a conclusão desse período, programamos uma parada para que todos se recuperem 

dessa jornada que nos consumiu muita energia física, mental e emocional. Se revisitarem o calendário acadêmico divulgado 

no início do ano letivo, localizarão uma parada prevista para o mês de julho. Entretanto, diante de todas as mudanças de 

cenário, antecipamos parte do recesso para o período entre os dias 01 e 10 de junho, seguindo-se a esses dias o feriado de 

Corpus Christi. Dessa forma, o nosso retorno às atividades, no formato remoto, será no dia 15 de junho.  

 

Fechamos toda a programação prevista para a 1ª etapa e, na sequência, disponibilizaremos os Boletins. Acreditamos que a 

validação de toda ação educativa se dá com a mensuração e análise da qualidade dos processos de ensino e de 

aprendizagem.  No retorno às atividades, após o dia 15 de junho, apresentaremos um programa de Recuperação, que será 

disponibilizado aos estudantes para que, na continuidade crescente, seja garantido, prioritariamente, para além do conteúdo, o 

domínio das competências e habilidades com tranquilidade, estabelecendo conexões com os processos de aprendizagens das 

etapas seguintes. 

 

Acreditamos que, apesar da distância, nossos propósitos comuns nos darão suporte para a continuidade do processo 

educativo de nossos jovens. Esperamos que todas as famílias possam atravessar este período com saúde, paz, serenidade, 

confiança e empatia. 

Cordialmente, 

 

Ronaldo Pimenta da Cruz 

Direção Executiva 
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