Sapucaia do Sul, 29 de maio de 2020.
Estimadas Famílias!
Passo a passo, mas sempre em frente! Essa é uma das inspirações que nossa fundadora,
Santa Paulina, nos deixou. É desta forma que a Escola Fátima, educandos/as e famílias, vêm
passando por este período de isolamento social. Hoje completamos 51 dias letivos com
atividades remotas. Muitos passos já foram dados para a continuidade de um trabalho
educacional efetivo e afetivo que, este contexto nos permite.
Destacamos e agradecemos o empenho do trabalho pedagógico dos professores, da
busca constante da Escola em ofertar ferramentas tecnológicas, a continuidade de oferta do
Programa Bilíngue Excellence, a garantia de acesso às atividades para todos, inclusive com
suporte àqueles que não disponham de recursos tecnológicos. Dentre outras ações, ressaltamos
o envolvimento dos educandos nas atividades e da bonita participação das famílias junto a
Escola. O esforço de todos neste momento é fundamental para superarmos as dificuldades que
o contexto nos apresenta. A Pastoral da Escuta, também tem sido um canal de acolhimento,
respeito e cuidado com a saúde emocional de toda comunidade educativa. Procure conhecer!!
Nos solidarizamos com todas as famílias que foram atingidas pelo impacto econômico
decorrente da pandemia. Atenta a isso, a Escola Fátima também buscou medidas para minimizar
estes reflexos como: atendimento personalizado às famílias, isenção das parcelas do
Diversificado e Estendido, abatimento de juros e multas de boletos em atraso, parcelamento de
parcelas sem juros, pagamento pelo cartão de crédito. Não obstante, os custos praticamente se
mantiveram, além de fazermos investimentos em novas tecnologias educacionais para o
cumprimento do trabalho pedagógico.
Reiteramos nossa disposição em acolher, atender e dialogar com todas famílias que
necessitarem, para juntos encontrarmos os melhores caminhos.
Oportuno lembrar ainda que ampliamos nossa comunicação com famílias e educandos
por meio do APP “Rede Santa Paulina Edu”. Em havendo dúvidas, busque a Escola pelos canais
oficiais de comunicação.
Conforme manifestação do Governo do RS e condições de saúde de Sapucaia do Sul, a
previsão de retorno presencial gradual será a partir de julho. A Escola Fátima – Rede Santa
Paulina está se preparando com os investimentos e organização dos protocolos no mês de
junho. Assim, ao retorno, mesmo que gradualmente, priorizaremos o cuidado e a preservação
da VIDA de todos os educandos, educadores e famílias.

Que Santa Paulina continue protegendo você e sua família!
Fraternalmente, Direção da Escola.

