Comunicado No 22 /2020
Direção
Recife, 13 de abril de 2020.

de ver a vida diferente.
Jesus morreu e ressuscitou para mostrar
ao

PRORROGAÇÃO E RETORNO DAS FÉRIAS ESCOLARES
Estimadas Famílias Marista São Luís:
FELIZ PÁSCOA!!! Que o Cristo ressuscitado transborde em nós e nos faça viver uma
VIDA NOVA repleta de ESPERANÇA, SOLIDARIEDADE e AMOR!!!
Esperamos encontrá-las bem nesse tempo em que devemos continuar com o
distanciamento social, cuidando-nos e cuidando de todos aqueles que, perto ou longe,
necessitam da imensa rede de solidariedade que foi criada e precisa ser ampliada e
mantida.
Queremos agradecer a vocês e aos nossos estudantes pela conexão/sinergia
estabelecida, por meio das redes sociais, das lives na Plataforma Teams, das vivências
propostas pelos Núcleos de Apoio Pedagógico (Blocos de Atividades

Tempo de

construir, tempo de apender!) e, particularmente, da celebração pascal encaminhada
pela Pastoral para que, juntos, pudéssemos louvar e render graças a Deus.
O Governador do Estado de Pernambuco, através do Decreto no 48.881, de 03 de
abril de 2020, determina a continuidade do fechamento das escolas públicas e privadas
até o dia 30 de abril de 2020. Prevendo essa possibilidade, o Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco
Professores do Estado de Pernambuco

SINEPE/PE e o Sindicato dos

SINPRO/PE, na Circular no 07/2020 emitida, no

dia 25/03/2020, já sinalizava para a prorrogação imediata, independente de qualquer
notificação, das férias docentes a serem gozadas no período de 16 a 30 de abril de 2020.

Nesse sentido, comunicamos que o Colégio Marista São Luís seguirá cumprindo as
determinações das autoridades competentes e dos sindicatos de classe e manterá o
período de férias dos seus professores até o final do mês de abril.
Nesse período, continuaremos com uma equipe trabalhando. Caso necessitem,
estamos à disposição pelos nossos canais de comunicação, a seguir:
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Com a compreensão de que esse tempo prolongado de afastamento das atividades
cotidianas traz muitas dificuldades, mas, se coloca como medida necessária à diminuição
do contágio da COVID-19, relembramos a importância da organização da rotina de
seus(suas) filhos(as), em casa, a fim de que eles(as) dediquem um tempo às atividades
de lazer e de estudo para que, no nosso retorno às atividades escolares, presencial ou
virtual, estejamos, todos, fortalecidos.
Assim, informamos para a organização pessoal do estudante e da família que, ao
final do mês de abril, dois cenários poderão ser vislumbrados.
CENÁRIO 1
Com o término do período de férias docentes, da possibilidade de implantação do
distanciamento social seletivo e da suspensão do fechamento das escolas, voltaremos às
nossas atividades presenciais, no dia 04/05/2020, seguindo o nosso horário de aula.

CENÁRIO 2
Com o término do período de férias docentes, da manutenção do isolamento social
e do fechamento das escolas, iniciaremos as aulas online, no dia 05/05/2020, na
Plataforma Teams.


As aulas online serão direcionadas a todos os estudantes, da Educação Infantil ao
Ensino Médio, e contemplarão, no ambiente de aprendizagem virtual, modelos e
metodologias diversas, considerando as especificidades de cada faixa etária e nível
de ensino. Vivências, experiências, atividades lúdicas e aulas dos componentes que
compõem as Matrizes Curriculares de cada ano/série serão desenvolvidas;



Essas aulas serão realizadas, de 2a a 6a feira, no turno de matrícula do estudante, e
terão um tempo condizente com o nível de maturidade e da capacidade de
concentração e atenção do estudante às atividades propostas;



Por estarmos em processo de planejamento e construção dessas aulas, o horário e
orientações específicas seguirão, em comunicado posterior, no dia 04/05/20.
Desejando que o nosso retorno se dê, no mês de maio, mês que se reveste, para

nós, Marista São Luís

Recife, de um significado especial por ser tempo dedicado a

Maria, nossa Boa Mãe e Recurso Habitual, peçamos a ela que continue intercedendo, por
cada um de nós, junto ao seu Filho amado, Jesus Cristo.
Fraternalmente,
Ir. Wellington Medeiros

Lucielma Ribeiro

Leonardo Gomes

Diretor

Vice-Diretora Educacional

Vice-Diretor Administrativo

