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                                                                                   Comunicado – COVID -19 

São Paulo, 8 de junho de 2020. 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

“Arrumo a mala imaginária. Ao invés de roupas, mapas. Agora já se pode sair. Nas leis 
do mundo agora só cabe amor. Vou para a estação de trem que invento. Atravessei as 
horas de medo e dor e finalmente chegarei ao destino. Todos juntos, numa ciranda, me 
esperam: na mesa os frutos e as flores ainda com o cheiro da terra. Reaprenderemos 
juntos os abraços, as lágrimas de alegria. (“Para Depois”, poema para quando tudo 
isso passar, de Roseana Murray) 

O momento atual exigiu o reajuste de nossas rotinas e a configuração dos modos de nos 
comunicarmos. A partir das situações que envolvem o COVID-19, nossas equipes, nossos 
educadores e muitos colaboradores precisaram incorporar em suas jornadas de trabalho o home 
office. Assim, a reorganização das práticas cotidianas do trabalho educativo foi necessária para 

continuarmos atendendo com qualidade e excelência nossos educandos e suas famílias.  
 

Prioritariamente, acreditamos que este é o momento para aprendermos juntos e a cuidar da 
saúde do outro, promovendo o bem-estar físico, intelectual e emocional. Por isso, novos canais de 
comunicação com diferentes funcionalidades foram abertos para acompanhar e acolher as 
orientações, dúvidas e sugestões entre escola, estudantes e pais e/ou responsáveis, respeitando a 
rotina diária reformulada neste tempo de isolamento social. 

 

Enfatizamos a importância dos contatos, ainda que feitos de maneira remota. Incentivamos 
a utilização dos meios de comunicação virtuais para a realização de encontros, reuniões e 
atendimentos com horário a ser agendado, visando a construção de um espaço de 
compartilhamento de saberes e vivências, além da promoção de acolhimento e fortalecimento dos 
vínculos afetivos.  

 

Nossa preocupação constante é com o bem-estar de todos. O ritmo online muitas vezes nos 
deixa num alto grau de ansiedade com relação ao tempo, à demanda de trabalho, seguindo, muitas 
vezes, a vida sem intervalos, passando do dia para a noite sempre conectados. Isso não é bom 
para a nossa saúde. Desejamos voltar bem e saudáveis. Estejamos sempre atentos a isso, 
respeitando os nossos limites humanos e os nossos horários – “existe um tempo para tudo”. 

Neste sentido, relembramos os horários disponíveis para atendimento da nossa equipe às 
famílias por meio dos seguintes recursos tecnológicos, dias e horários: 

 

 

 

 

 

 

 

Continuamos unidos em orações e agradecemos pelo que estamos aprendendo juntos no 
momento atual. Gratidão também pela grande parceria e pelo acompanhamento atencioso no 
processo de ensino aprendizagem dos nossos estudantes! Oportunamente e quando tudo isso 
passar, com segurança e responsabilidade, esperamos encontrá-los com alegria e saúde. 

 

Cordialmente, 

Ir. Teresa Cristina Pisani Domiciano 
Diretora Presidente 

 

Secretaria / Tesouraria: Segunda a sexta, das 9h às 15h, pelo telefone (16) 4009-9999 ou 
WhatsApp: (16) 99784-7292 
 

Orientação Educacional: Segunda a sexta, das 8h às 18h, pelo WhatsApp: 

Educação Infantil e Fundamental I: (16) 99715-6033 – Gislaine Fernandes 
Fundamental II e Ensino Médio: (16) 99993-4738 – Monalisa Biagini 
 

 


