Prezados pais e responsáveis legais,

Em tempos de “crise”, a união e a colaboração é a nossa grande possibilidade!
Em respeito e para a segurança de todos os membros da Comunidade Educativa, o Colégio São
Carlos acolhe as orientações e a determinação do governo do Estado, respeitando o pedido de isolamento
social para contenção do COVID-19.
Entendemos que o momento é crítico e nunca antes vivido, gerando insegurança, medo, aumento
de diferentes afazeres e desafiando-nos a novas maneiras de convívio familiar e social. Todos nós: pais,
alunos, professores, funcionários, coordenadores e direção estamos procurando nos adaptar ao exigido
pela crise que se instaurou no mundo e neste momento no Brasil.
Durante a última semana, testamos nossas possibilidades e limites. O Colégio criou mecanismos
através de sua plataforma para garantir aos alunos acesso às informações e orientações de estudos em
casa.
É válido lembrar que essa situação é absolutamente inédita para todos: alunos, pais e escola.
Somos desafiados a absorver em tempo recorde uma nova rotina imposta para o nosso dia a dia.
No momento estamos procurando investir nas orientações de estudo de nossos alunos para que
possam, dentro do limite do possível, continuar o processo de ensino aprendizagem de uma maneira
diferente. Para isso, contamos com o apoio dos senhores e de nossas equipes de profissionais.
O tempo vai nos ensinando a adequar as atividades propostas e tarefas e suas cobranças, com isso,
todos poderão se adaptar de maneira viável e real. Sabemos que muitos dos senhores estão trabalhando
em home office, fazendo as tarefas domésticas, cuidando do emocional da família e amigos, bem como
auxiliando os filhos com as atividades escolares. É compreensível que haja dúvidas, receios e até
sobrecarga dessas novas funções que a quarentena nos impõe.
Os trabalhos, muitas vezes, vêm com prazo de entrega. Ressaltamos que isso ocorre para que seu
(sua) filho (a) possa se organizar da melhor maneira. Nossa maior preocupação é ajudá-lo a manter um
mínimo de atividade intelectual focada no processo de aprendizagem, e não nas cobranças. Queremos o
melhor para nossos alunos!
No portal do aluno, existe a parte FÓRUM DE DISCUSSÃO. Muitos professores utilizam esse meio
de comunicação para tentarem sanar as dúvidas que possam ocorrer. Foi criado também, um número de
WhatsApp institucional para que os senhores possam esclarecer suas dúvidas: (16) 99339-3204.
Contamos muito com a compreensão dos senhores: a crise vivida neste momento é sem
precedentes.
Fazemos parte de uma Comunidade Educativa: alunos, pais, responsáveis legais e Colégio e juntos
vamos superar e vencer as dificuldades que batem à nossa porta.
Que Deus nosso Pai abençoe nossa Comunidade Educativa, nossas famílias e nos livre de todo mal.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
A Direção

