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PRESENCIAIS



Prezadas famílias, 

Mais uma vez, vislumbramos a possibilidade de retornarmos às aulas presenciais ainda este ano.

Infelizmente essa vontade de que as coisas voltem ao normal, o quanto antes, não depende de nós. Aguardamos, também, ansiosos o 
pronunciamento dos órgãos competentes e a informação sobre o retorno às aulas na escola. E, assim que a tivermos oficialmente, 
enviaremos comunicado aos pais.

EnquaEnquanto isso, e, em todas as esferas sociais, nós (A humanidade!) experimentamos sentimentos tão intensos, que requerem de nós 
(sobre)esforços e cuidados constantes com a nossa saúde mental e com o equilíbrio das nossas emoções. Ora, não é fácil mesmo pelejar 
contra tantas adversidades, ainda mais quando elas surgem de algo inesperado e com o qual estamos aprendendo a lidar.

MasMas a percepção atual da sociedade, de modo geral, sobre a importância da escola, dos professores, das relações de afeto nela 
estabelecidas, do ciclo de aprendizagens construído ao longo da história da Educação, do respeito mútuo que deve haver entre os pares; 
aponta para a constatação da grandeza indescritível que a Instituição Escola assume na vida, na memória do indivíduo social e na 
construção de valores humanos, principalmente em tempos de isolamento e de tantas incertezas.
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