Sapucaia do Sul, 15 de maio de 2020
Estimadas Famílias!
Iniciamos o mês de maio dando continuidade às atividades domiciliares em razão da situação
mundial, pandemia pela COVID 19. Desde o início desta modalidade, estamos vivendo um processo
de constante aprendizado, adaptações e busca por garantir o melhor serviço educacional que pode
ser oferecido neste contexto. Tivemos algumas dificuldades, mas com a ajuda mútua entre escola e
família, fomos ouvindo, buscando novos recursos, refazendo rotas para a realização do trabalho
pedagógico pastoral adequado a este período. Com isso, queremos oficializar alguns itens com a
Comunidade Educativa da Escola Fátima, com o objetivo de ampliar nossa comunicação e
tranquilizar nossas preocupações:
✓ Nossa prioridade é o cuidado com a vida. A tomada de decisão da escola para retorno
presencial, será pautada pelos protocolos de segurança, orientações dos órgãos de saúde e
orientações do CEEd RS.
✓ Não há definição de data exata para o retorno das atividades presenciais. A Escola está
pautando suas ações nas orientações do Conselho Nacional de Educação, vinculado ao
Ministério da Educação, que em seu parecer nº 5/2020, de 28 de abril, estabeleceu as
diretrizes para a validação das aulas remotas e a avaliação desse período.
✓ Estamos trabalhando na reorganização do Calendário Escolar 2020. Este, sofrerá alterações
para que possamos garantir a compensação das aulas com a recuperação das
aprendizagens, bem como a reorganização do processo avaliativo e dos trimestres.
✓ A Escola Fátima está no aguardo das orientações do Governo do RS, assim como dos
acordos sindicais que envolvem as questões trabalhistas dos educadores da Escola, para tão
logo apresentar o novo calendário e quais serão as medidas de segurança de saúde contra a
proliferação do coronavírus.
✓ Existe possibilidade de retorno presencial, conforme a mídia tem nos informado, porém, neste
momento, a Escola Fátima, opta por aguardar os próximos dias para tomada de decisão.
Poderemos recuperar aprendizagens em qualquer tempo, as vidas precisam ser preservadas
agora.
✓ Manteremos nosso trabalho remoto com a organização pedagógica que está em andamento
e com os recursos técnicos que já dispomos. Sabemos que cada família está fazendo o seu
melhor para auxiliar seu filho nos estudos, isso é fundamental. Com tranquilidade, vamos
conduzindo o processo juntos. Contem sempre com nossa equipe para auxiliar no que for
necessário.
✓ Para ampliar nossa comunicação, a partir de 25 de maio, estará disponível para sua família
um novo App – Escola Fátima - Rede Santa Paulina Edu (cor rosa). Este recurso irá trazer
muitas vantagens na comunicação com a Escola. Em breve enviaremos as informações
específicas para esta comodidade que estará a nosso serviço daqui em diante.
Estamos com muita saudade da presença dos nossos educandos, educadores e famílias na
Escola, mas sabemos que neste momento precisamos ser cuidadosos com o bem mais precioso que
Deus nos concedeu, a VIDA.
Convidamos sua família para participar da Campanha Solidária publicada nas mídias da Escola.
Estamos à disposição para continuar caminhando com vocês. Confiem no trabalho da escola.

Que Santa Paulina continue nos protegendo!
Direção da Escola Fátima.

