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Enquanto nos aproximamos do fim do ano letivo, ficamos mais alegres com o retorno 
de mais alunos para as atividades presenciais. Para o Colégio isso representa a volta da alegria 
aos corredores, mesmo que os corredores e as salas de aula deixadas em março, não são mais 
os mesmos. Sim, nossa escola não é mais a mesma, ela foi adaptada para receber aos alunos 
seguindo protocolos rígidos, indicados pelas Secretarias de Saúde. 

 
Desde o dia 22/06 o Colégio vem trabalhando com aulas presencias para os cursos 

técnicos (pós médio) em disciplinas que não teriam condições de operacionalizar na forma 
remota. Agora, com a liberação pelos Decretos do Estado e da Prefeitura Municipal, retornamos 
com a Educação Infantil no dia 21/09 e com o Ensino Médio e Cursos Técnicos no dia 01/10. Tem 
sido um tempo diferente, com muitas adaptações por parte da escola, professores, funcionários 
e alunos, mas tem sido um tempo bom, com vários novos aprendizados, com muita 
responsabilidade e cuidado.  

 
Seguimos no aguardo da liberação do Ensino Fundamental, Anos Finais e Anos Iniciais, 

previsto para o final de outubro e meados de novembro, respectivamente. 
Agradeço a todos que se empenharam para que esse retorno gradual dos alunos ao 

Colégio acontecesse da melhor maneira possível. Agradeço às famílias que enviaram seus filhos 
nos confiando, mais uma vez, seu bem mais precioso. Agradeço também e entendo aquelas 
famílias que preferiram continuar com aulas remotas. A decisão de retorno as atividades 
presenciais nesse momento é inteiramente das famílias, pois cada família sabe da sua realidade 
e do seu contexto familiar. 

 
Para encerrar posso compartilhar com vocês que acompanhei a emoção dos alunos e 

professores quando esses perceberam que estamos indo para o encerramento do ano letivo e, 
mesmo com tudo o que aconteceu com a humanidade nesse ano de 2020, iremos terminar 
juntos o que começamos lá no distante dia 17 de fevereiro. 

Em nosso dia a dia, precisamos seguir as recomendações dos profissionais da saúde, 
cumprindo os protocolos e confiando que Deus nos cuidará a cada momento.  

Que Deus abençoe a todos! 
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