Circular- 012/2020

Campo Bom, 02 de junho de 2020
Prezadas Famílias!

Após o comunicado do Governador na última quarta-feira, o qual informou um possível retorno
às aulas presenciais em 1º de julho para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental-séries
iniciais e 3 série do Ensino Médio, realizamos reunião on-line com os professores. Entre os assuntos
tratados , reorganizamos nosso período de recesso. Desta forma, informamos que as duas semanas
previstas no calendário se darão em duas etapas:
- 1ª semana de recesso: 15 a 19 de junho
- 2ª semana de recesso: 12 a 16 de outubro
No próximo dia 15 de junho, o Governador confirmará o possível retorno das aulas presenciais
para as turmas mencionadas no dia 1º de julho. Havendo confirmação, faremos novo comunicado,
divulgando a toda comunidade escolar o protocolo oficial do Colégio, bem como as informações
necessárias para a sequência das aulas de todas as turmas. No momento, seguimos com as atividades
domiciliares sendo conduzidas pelos professores de forma remota, proporcionando através de
diferentes ferramentas a continuidade do aprendizado de todos.
Durante esta semana em que destacamos a importância do Meio Ambiente, os estudantes
estão envolvidos em um amplo Projeto: ACORDO PARA O FUTURO. Cada turma tem um foco de
pesquisa, reflexões e ações que serão compartilhadas transbordando aprendizado com a sociedade.
Segue abaixo convite para que vocês participem deste projeto junto com seu(s) filhos enviando
uma foto até o dia 8/6 para o e-mail direcao@sinodaltiradentes.com.br identificando o nome do aluno
e turma.
Neste tempo de pandemia há vários movimentos de solidariedade . Em reunião on-line com a
APP-Associação de Pais e Professores decidimos lançar a campanha de Apoio as Pequenas
Empresas das famílias de nossos alunos através da página do Instagran do Colégio. Então, não
perca tempo, caso tenha uma empresa, comércio ou a oferta de um serviço, envie para
secretaria@sinodaltiradentes.com.br uma foto do seu estabelecimento ou logomarca e o endereço de
acesso do site, insta e ou face. Vamos dar as mãos e divulgar!!!
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Semana do meio Ambiente – 05 a 10 de junho
Neste momento de enfrentamento de uma pandemia, reforça-se ainda mais a necessidade
dos debates e ações em prol do meio ambiente. A responsabilidade que temos nesse sentido
é inquestionável. Por isso, decidimos criar a ação Acordo para o Futuro, que contemplará o Dia Mundial do
Meio Ambiente, no dia 05 de junho. Trata-se de uma semana de reflexão e conscientização sobre a
importância do cuidado com o meio ambiente, ainda mais relevante, diante deste momento de
pandemia causada pelo coronavírus.
Para isso, gostaríamos de convidá-los a fazerem conosco essa reflexão. Notamos que o meio ambiente está mais
bonito por causa da diminuição da ação humana sobre a natureza. Gostaríamos que vocês
enviassem, para nós, algumas fotos tiradas da cidade e do meio ambiente próximo onde vivem (parque, bosque,
lago, rio, céu, etc.), durante o período de isolamento social.
A ideia é registrar a beleza do meio ambiente, especialmente neste momento de quarentena em
que notamos que a natureza está ainda mais bela por causa da diminuição da poluição e das
emissões de carbono das indústrias, aviões e carros. Com elas faremos um vídeo que
lançaremos no fechamento da Semana do Meio Ambiente e também serão usadas na criação de um banner
(painel) que ficará exposto em nossa escola até o próximo Dia Mundial do Meio Ambiente no ano que
vem.
Essa é uma ação simples, mas que revela uma transformação complexa e necessária. Nossa escola está muito
preocupada com o futuro do planeta, afinal, o que acontecerá após o isolamento social e quais os impactos que
teremos no meio ambiente quando as atividades humanas, em sua máxima potência, forem retomadas? Não temos
resposta para esta e outras perguntas, nem temos como medir exatamente tudo que havia sido feito contra o meio
ambiente e que gerou esse vírus, mas sabemos que é necessária a transformação do modo como a
humanidade se relaciona com a natureza para que possamos evitar novas situações como esta.
Participe deste acordo de cuidado e preservação do meio ambiente. O esforço é mínimo se
comparado ao impacto que podemos ter no futuro do planeta.

