
 

 

 

 

1. Circular 02/2020 

                                               Nova Esperança, 08/09/2020.    

 

Estimados Pais e/ou Responsáveis Legais, 

 

Iniciamos o mês de setembro e concluímos o segundo trimestre. 

Passamos com as aulas remotas mais um trimestre, atingindo metas de formas diferentes, 

assim como cada família e cada educando caminhou em direção aos objetivos, conquistas e juntos 

chegamos aqui.  

Continuamos como Equipe e Gestão Pedagógica oferecendo um trabalho de qualidade, 

buscando que os nossos educandos, nesta forma diferente de educar, sejam contemplados com um 

contínuo trabalho, dentro de cada componente curricular. É importante destacar que estamos 

seguindo o mesmo Planejamento Curricular, dentro das habilidades, indicadores, objetos de estudos, 

avaliações, recuperações de notas e de conteúdos, tudo com o mesmo enfoque e seriedade que 

estaria acontecendo no ensino presencial. Ressaltamos assim, a importância de seus filhos 

dedicaram-se com comprometimento e adesão. 

No decorrer deste segundo trimestre, permanecemos com nossos atendimentos onlines 

procurando dar todo suporte às famílias. O Serviços do SOE e do SIS foram essa ponte, entre família 

e escola. Esperamos ter atendido vocês em suas necessidades, dúvidas e outros assuntos trazidos, 

caso alguma família não tenha buscado nossos serviços e precise por favor sintam-se a vontade.  

Da mesma forma, os Serviços Administrativos como Secretaria e Rh estiveram atentos às 

necessidades de cada família, a fim de que mesmo sem o contato presencial, não deixássemos de 

oferecer uma educação alicerçada na nossa missão, visão e valores e, assim, a escola 

permanecesse “aberta” na dinâmica de nossa Filosofia que traz como essencial o Ser Humano. Os 

professores continuam em trabalho home office, priorizando, o que acima destaquei, a organização 

do trabalho pedagógico encaminhada aos educandos. 

No decorrer desse 2º trimestre realizamos as reuniões virtuais com os pais, momento 

formativo e reflexivo realizado por níveis: Educação Infantil, Fundamental I, Fundamental II e Ensino 

Médio (deixamos para setembro a 3ª série do Ensino Médio). 

 As reuniões foram assertivas e esclarecedoras, a equipe pedagógica e alguns professores 

direcionaram aspectos pedagógicos da caminhada realizada até o momento e ficaram à disposição 

para possíveis dúvidas.  

Oferecemos nessas reuniões, reflexões conduzidas por duas Profissionais, reflexões estas 

relevantes sobre a importância da vida e de nossa vida neste período da pandemia. Tivemos também 

um rico momento formativo oferecido pelo SAGRADO Rede de Educação, no dia 11 de agosto, com 

a Live Mesa Redonda sobre “A Transformação da Educação”.   

Destacamos ainda o Drive Thru do dia do estudante, realizado no dia 11 de agosto, foi muito 

emocionante, quem não se comoveu ao rever as crianças, os adolescentes e vocês pais com sorrisos 

contagiantes e com o brilho no olhar? Nossa equipe estava trabalhando em peso para recebê-los, 

dois ou três minutinhos com cada família teve a importância e a duração do infinito! 

Como podem ter observado no relato desta circular, a escola continua dinâmica e “viva” 

buscando formas diferentes de chegar até vocês. Agradecemos a presença nas reuniões e eventos 

realizados virtualmente e no drive thru.  

 

 



 Ainda não podermos desfrutar do mesmo espaço, ou seja, do ambiente escolar, nós aqui 

estamos sem o sorriso encantador e sem a presença dos nossos educandos, com certeza falta o 

colorido, o brilho, as vozes e tantos outros, mas sabemos, que o mais importante é a vida e nossa 

missão tem como primordial a sua valorização. 

A Pandemia não foi esperada e nem planejada, trouxe para sociedade inúmeros desafios, 

mas também é portadora de infinitas possibilidades. Diante desse período, cabe a nós perguntar: O 

que estamos tirando com tudo isso?  O que estamos ganhando e no que estamos perdendo? 

Acredito que muitos de vocês, no decorrer dessa pandemia, tenham se desafiado 

positivamente e buscado encontrar possibilidades. No entanto convido cada família a recordar “a 

corrente do bem” citada na primeira circular, e a refletir se nesse período estamos sendo portadores 

de esperança, se sim, em que aspectos? Os convido também a retomarem o que ficou no coração 

de cada um, mediante à riqueza da fala das Profissionais que na reunião de pais (em julho), 

trouxeram mensagens de esperança para cada um em sua individualidade, como pessoa e seres 

merecedores do seu espaço e do seu eu.  

 Em relação a essa parte da reunião (fala das Profissionais) caso alguém tenha interesse em 

rever essa formação a escola disponibiliza. Estamos à disposição para o que precisarem, podem 

entrar em contato pelo telefone de nossa Unidade Educacional ou pelo meu email: 

neuza.marques@redesagradosul.com.br . 
 

 Asseguro-lhes as minhas orações bem como as orações de cada Irmã de nossa comunidade 

Religiosa e nosso abraço carinhoso.  

  

  

 

                             Ir. Neuza Marques 

                       Diretora Pedagógica 
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