Circular- 014/2020

Campo Bom, 28 de agosto de 2020
Prezadas Famílias!

E as soluções se encontram na ação conjunta!
Gratidão a vocês que caminham conosco e afirmam...

Seguimos com a incerteza em relação ao retorno gradativo das aulas presenciais, aguardando a
posição do Governador e na sequência, do Prefeito Municipal. A pergunta permanece: Quando retornam as
aulas presenciais?
Enquanto não temos esta resposta compartilhamos nossas certezas:
 Nosso Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de
Covid-19 recebeu o Parecer de Aprovação do COE Municipal. A partir deste, estamos
elaborando um Guia com orientações para familiares e alunos. Antes de retornarmos
realizaremos a nova pesquisa e reunião on-line por turma, com os responsáveis pelos alunos.
 Nossos professores, alunos e familiares estão de parabéns! Fazendo valer a aprendizagem que
vem sendo mediada de forma on-line.
 O processo de rematrícula 2021 será realizado de forma on-line. Somente para novos alunos
permanecerá a necessidade de matrícula presencial. Em breve, edital será lançado.
 O Edital de Bolsa de Estudo 2021 será divulgado na próxima semana.
 Semana da Pátria: A secretaria de Educação está engajando todas as instituições da cidade em
um movimento #SOLIDARIEDADE contagia , sendo este o tema municipal para a Semana da
Pátria. Em nosso Colégio, cada turma estará realizando junto aos seus professores atividades
diversas e reflexões alusivas a este tema, entre outros.
Convidamos a todos para acompanharem de perto estas reflexões, iniciando em seu ambiente
familiar a corrente do bem, da empatia, da solidariedade que contagia, estando atentos a
pequenos gestos e palavras que podem transformar vidas !
Nosso convite:
TIRA um tempo...
...para ouvir mais,
...para abraçar mais,
...para se amar mais,
TIRA um tempo...
...para unir pés de meia solitários*, doar para produção de cobertores
...para separar e doar tampinhas* para a APAE de CB
...para doar lacres* que se transformam em cadeiras de roda
TIRA um tempo e faça o bem!
(*pontos de coleta permanente no nosso TIRA!)
Hoje, 28 de agosto, comemoramos o Dia do Voluntário. Faça parte desta corrente do bem!

Fiquem bem!

