Circular- 007/2020- Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio

Campo Bom, 03 de abril de 2020
Prezadas Famílias!
Frente ao Decreto do Governado do Estado, seguimos até o dia 30 de abril com as aulas presencias suspensas,
até nova ordem. As atividades já realizadas e as próximas que devem ser entregues fisicamente ao(s) professores
devem ser cuidadosamente arquivadas, pois as atividades estão e serão consideradas como parte do processo de
avaliação formativa.
Nossa escola, mesmo a distância, está se empenhando em manter seu acolhimento, se reinventando a cada dia,
atendendo seus alunos e familiares diariamente por diferentes canais.
As atividades domiciliares, conforme anunciamos anteriormente, seguem com a possibilidade dos professores
gravarem suas aulas e/ou realizarem aulas on-line, além de enviarem atividades pelos canais que já estão sendo
usados. Algumas turmas já tiveram a primeira experiência on-line e o feedback foi bem positivo de ambas as partes.
Cada turma receberá um cronograma das possíveis aulas on-line.
Para auxiliar constantemente seus alunos, os professores estão disponíveis em especial, no seu horário de aula.
Para que esta comunicação possa realmente auxiliá-los, destacamos algumas combinações que solicitamos que
sejam consideradas:
- interagir com os professores no horário de aula. Caso enviem e-mails em diferentes horários, aguardem que
retornarão no devido tempo e darão ok de recebimento.
- assuntos particulares, como dificuldade frente a um exercício específico, enviem diretamente ao professor.
Respeitamos as diferentes necessidades e queremos atender com carinho cada aluno e sua família.
- dúvidas que não sejam sobre as atividades podem e devem ser enviadas para os devidos setores que estão de
prontidão para auxiliá-los:
 pedagógico com o coordenador Fabiano: coordenacao@sinodaltiradentes.com.br
 acesso ao APP Educonect, Portal Acadêmico ou outros assuntos pertinentes ao setor da secretaria com
a Fernanda: secretaria@sinodaltiradentes.com.br
 assuntos gerais com a diretora Silvia: direcao@sinodaltiradentes.com.br
Frente a este Decreto, o Conselho Estadual de Educação emitirá um novo Parecer, orientando as escolas sobre a
reorganização do calendário escolar, entre outras providências. Não nos atrevemos a antecipar nenhuma decisão,
sem este embasamento legal, mas garantimos que o Colégio Sinodal Tiradentes está encaminhando todo o processo
dentro das possibilidades legais e cabíveis e prezará para manter a qualidade do ensino sempre.
Cada família está sendo atendida na sua particularidade, desta forma reforçamos que, frente a situações
adversas, não exitem em realizar contato. Havendo alguma dificuldade frente ao pagamento da mensalidade neste
mês de abril, enviem e-mail para a direção.
Nossa escola , junto com seus alunos e familiares, ao longo dos seus 192 anos manteve-se unida e firme no seu
propósito. Passou por guerras mundiais, crises nacionais e regionais . Temos a certeza que juntos com a atual
comunidade escolar enfrentaremos este período com muita união e cuidado.
INSPIRE-SE! E USE ESSA PAUSA FORÇADA DO MUNDO LÁ FORA
PARA VIVER O MELHOR DE SEU MUNDO DE DENTRO!
Pensando nisso, além de oferecer as atividades domiciliares durante este período, dando continuidade aos
estudos, desejamos que este período seja rico em experiências variadas. Organizamos sugestões de atividades para
que todos saiam um pouco do universo digital, o que é fundamental para enriquecer o universo familiar. Quer
conhecer ? Acesso o link
http://sinodaltiradentes.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Familia_para_dentro_novo.pdf
No domingo que se aproxima celebramos o Domingo de Ramos, dia que lembramos que Jesus entrou em
Jerusalém montado em um jumento. Ele foi recebido pelo povo com um tapete de ramos verdes. Ramos que
simbolizam a Esperança. Convidamos a todos para nos unirmos na Fé em Cristo colocando um ramo verde ao
anoitecer deste sábado na porta de nossa casa, na janela, no portão, na sacada, onde desejarmos simbolizar a
nossa FÉ, o AMOR, a ESPERANÇA e o desejo de PAZ pela humanidade
Um abençoado Domingo de Ramos a todas as famílias.
Atenciosamente

Equipe Gestora
Colégio Sinodal Tiradentes

