
 

 

Nossa homenagem a vocês! 

 
Chegamos ao final do 1º semestre! Semestre marcado por uma 

inesperada pandemia que desviou toda a nossa rota escolar, sempre 
planejada em detalhes para cumprirmos com todos os objetivos propostos 
para a etapa. Semestre marcado pelas comunicações virtuais. 

As dificuldades foram grandes entretanto, o esforço conjunto da 
nossa comunidade escolar nos faz acreditar que somos capazes de enfrentar 
situações adversas, de reinventar nossos hábitos, de recriar nossas ações, 
de construir o novo, de vencer apesar dos desafios. 

Esse momento é de agradecimentos: 
Aos professores que se entregaram às novas capacitações, ao 

novo planejamento, aos novos recursos e que souberam, com coragem e 
determinação, transformar suas casas em salas de aulas, seus familiares em 
parceiros na logística e, em crescentes adaptações, se transformaram em 
artistas, dando show de aulas, cumprindo suas missões!  

Aos pais que, além das atividades profissionais e de emergências 
domésticas, ainda descobriram uma nova profissão, professor! Com maestria 
ajudaram os filhos sanando dúvidas, reexplicando conteúdos, 
acompanhando atividades, motivando-os a enfrentarem o isolamento, 
permanecendo horas no computador.  

Aos nossos queridos alunos que estão vivenciando intensamente 
todos os valores humanos, tão discutidos em nossa Feira da Cultura de 2019: 
Pontualidade, organização, disciplina, honestidade, solidariedade, 
cooperação, paciência, respeito e, principalmente, coragem no 
enfrentamento das dificuldades de aulas online, jamais imaginadas nessa 
idade. A eles, nosso abraço de parabéns pelo grandioso trabalho realizado 
nesse semestre! 

Aproveitamos essa oportunidade para uma indagação, o projeto da 
nossa Feira de 2019, desenvolvendo o tema Valores Humanos, foi mesmo 
um projeto pedagógico ou, teria sido um Projeto Divino nos preparando e nos 
fortalecendo para esses desafios de 2020? 

Com essa indagação agradecemos a Deus por todas as bênçãos 
recebidas e, principalmente, por ter nos concedido a Grande Graça da 
preservação de todas as nossas Vidas! 

Agora, nosso recesso até 02 de agosto! Presencialmente ou ainda 
online, já estamos preparando nosso retorno, na esperança de que seja com 
novo entusiasmo e muitas alegrias. 

 
Nosso abraço, 
  Dizinha. 

 


