
 

 

 

 

 

 

1. Circular 01/2019 

                                    Nova Esperança, 15/05/2020 
 

Estimados Pais e/ou Responsáveis Legais, 

 

Envio a primeira circular do ano. A intenção seria que a mesma chegasse até vocês, 

no final de março, com as datas e acontecimentos do primeiro semestre, no entanto, fomos 

surpreendidos com algo tão inesperado... assim, deixei passar esse tempo para poder 

enviá-la. 

Não faço uso desta circular para refletir o momento, falando da pandemia ou da 

situação econômica, sabemos sim, que isso mexeu muito “com toda humanidade” e de uma 

forma ou de outra, também estamos sendo atingidos. 

Venho aqui deixar uma mensagem de esperança e de fé, de acolhida e de carinho 

para cada família. Dizer que vocês estão em nossas orações diariamente e que podemos 

ser portadores de esperança. 

 Cada um de nós carrega em si a esperança e deseja que o outro também a tenha, 

convido vocês a alimentarem então, essa esperança e assim poderemos descobrir e nos 

encantarmos com algo, por mais complexo e desafiador que seja o momento.  

Recentemente, escrevi uma circular aos professores, assim me expressei: “temos 

ainda muitos motivos para agradecer a Deus, convido-vos a formarmos uma corrente do 

bem, como seres humanos portadores de um coração humano e solidário, como 

educadores clelianos chamados a ouvir a “voz” do coração da humanidade e aos apelos da 

Igreja, rezando, solidarizando-se, espalhando a esperança e “sofrendo” com o sofrimento de 

tantos…”  Queridas famílias, intensifico esse convite a vocês.  

Passamos por uma forma inesperada de levar a práxis educacional. Pontuo a 

necessidade de “comungarmos”, com a nova forma que fomos chamados a “vivenciar” o 

ensinar e aprender, de acordo com as riquezas de orientações e procedimentos que o 

SAGRADO Rede de Educação vem nos alicerçando. 

 Agradeço pela confiança que depositam em nossa Unidade Educacional, pelo apoio, 

pela paciência e pela compreensão. Temos ciência dos desafios que cada família tem 

passado e que para conciliar “o todo” é um desafio diário, entendemos porém, que não foi 

escolhido e nem imposto e que tanto a família como escola estão procurando abraçar o 

momento atual o qual não era esperado, mas é o momento real! 

Sentimos muita falta das crianças e dos adolescentes em nossos ambientes 

educacionais. Temos saudades. O silêncio aqui, torna-se algo reflexivo e a certeza de que a 

escola só acontece com a presença do ser humano que ama, que estuda, que canta, que 

corre, que sorri, que abraça, que chora, que vibra, que aprende, que ensina, que partilha e 

que reza. Isso nos deixa felizes, pois uma educação que passa pelo coração, carrega no 

coração cada educando. Esse é o tempo da espera e da esperança! 

Escrevo, neste término do primeiro trimestre, também para dizer que na qualidade 

Gestora Pedagógica desta Unidade Educacional, tenho feito o trabalho assíduo e constante 

de acompanhamento e direcionamento aos Serviços Pedagógicos entre eles SOE/ 

SOP/SIS, Pastoral/ Comunicação/ Biblioteca, validando os “processos”, para assim chegar 

de forma segura até vocês e seus filhos e ao mesmo tempo tenho acompanhado o trabalho 

dos professores que acontece de forma online sob o direcionamento do SOP.  

 



 

Nesse tempo de pandemia e de aulas não presencias, mais do que nunca, tenho 

como dever acompanhar e avaliar meus profissionais acompanhando todo processo 

pedagógico. Cabe à Gestão Educacional local e central garantir a qualidade e autenticidade 

do ensino aprendizagem, respondendo assim pelo PEDAGÓGICO e ADMINSITRATIVO.  

 Aqui na Unidade Educacional os Serviços Pedagógicos e administrativos estão 

como que “formiguinhas” realizando um trabalho com muito amor e com dedicação, 

buscando dar o suporte necessário às famílias de acordo com as necessidades que 

chegam. Mesmo que por meios não presencias, buscamos dar toda atenção e a qualidade 

de nossas ações. Importante também que vocês possam sentir-se pertença, mesmo sem 

estarem presentes.  

Trabalhamos internamente, de forma mais restrita, respeitando os critérios 

estabelecidos pela saúde, mas isso não impede que nossos corações estejam próximos e 

oferecendo o que estiver ao nosso alcance, para que pais e educandos, sejam orientados 

em todos os procedimentos. Os professores continuam em trabalho home office, mas com a 

mesma seriedade de um trabalho presencial. 

Todos os procedimentos adotados pelo SAGRADO Rede de Educação estão sendo 

encaminhados em forma de COMUNICADO tendo a assinatura da Gestão Central, como 

podem observar. Esses comunicados que vocês recebem, são direcionados para todas as 

famílias das Escolas da Rede. Ressalto a importância desse aspecto, pois os procedimentos 

adotados estão sendo abraçados por toda nossa REDE e alicerçados de acordo com as 

normatizações e deliberações, afim de garantirmos a autenticidade dos mesmos.   

Concluo esta circular colocando-me à disposição!  Podem entrar em contato pelo 

telefone do Colégio, ou pelo meu email: neuza.marques@redesagradosul.com.br. 

Fica o meu e o nosso abraço carinhoso (de toda Equipe) para todos nossos 

educandos e para cada família. Rezemos uns pelos outros! Deus está conosco sempre! 

 

 

                             

 

                           Ir. Neuza Marques 

      Diretora Pedagógica 

 

   

 

 


