
 

Comunicado Nº 40/2021 

Direção 

Recife, 26 de março de 2021. 

 

 INSPIRA CUIDADO  CUIDAR INSPIRA O  

 

Prezada Família: 

 

É com o coração apertado, mas esperançoso, que lhe encontramos, através desse comunicado, 

mobilizados pela temática do CUIDADO tão importante para nós, MARISTAS. 

Nesse tempo diferente e complexo em que somos convidados a trilhar um percurso de mobilidade 

diverso  deslocando-nos, com os(as) nossos(as) educandos(as), ora de forma presencial/ora remota  

considerando a necessidade de garantir o isolamento social como meio de minimizar os efeitos trazidos 

pela pandemia e diminuir os números de casos de pessoas infectadas e de mortes. Por isso, a cada dia, a 

tomada de decisão e os encaminhamentos provenientes dessas decisões têm sido um grande aprendizado. 

Agradecemos a você e aos(às) nossos(as) educandos(as) pela atitude de resiliência exigida e 

demonstrada no empenho em se reconectar e engajar-se nas aulas on-line, participando das ações 

complementares propostas, realizando as atividades sinalizadas por cada professor(a) para              atendê-

los(as), da melhor maneira possível, em prol da qualidade dos processos pedagógicos desenvolvidos. 

Tenha a certeza de que todos das equipes diretiva, técnica e docente continuarão envidando 

e-mail, às determinações do Governo de 

Pernambuco e, ao mesmo tempo, a encontrar novos formatos e meios para manter  os(as) nossos(as) 

educandos(as) engajados(as) e recriando esse momento para que as dificuldades, que possam surgir, 

sejam as menores possíveis. 

 A decisão pela permanência exclusiva no modelo remoto, até o dia 31 de março, como prorrogação 

do Decreto do Governo do Estado de PE Nº 50433 DE 15/03/2021, precisa ser vista e entendida como algo 

necessário para que a nossa vida, a de nossos familiares, amigos e de toda população brasileira, bem maior 

nos dado por Deus, possa ser preservada. 

Compreendemos que esse movimento híbrido-remoto traz desafios para o processo de    ensino-

aprendizagem e para os sujeitos participantes desse processo: educadores(as) e educandos(as), mas, tem 

sido, também, um período repleto de descobertas, de superação, de interação e de novas possibilidades na 

construção do percurso acadêmico a ser trilhado por cada um desses sujeitos. 



 

Reiteramos e relembramos a importância da organização da rotina de seu(sua) filho(a), em casa, 

a fim de que ele(a) organize e equilibre o tempo para as atividades de estudo, de lazer, de ócio, a fim de 

que, juntos, possamos superar esse momento, tirando, dele, aprendizagens para a nossa vida pessoal. 

Sempre que precisar não hesite em entrar em contato conosco, com a equipe técnica e com o(a) 

professor(a) do seu(sua) filho, socializando suas preocupações, anseios e expectativas. Sigamos 

juntos!!! 

Que Deus, nosso Pai, Maria, nossa Boa Mãe, e São Marcelino Champagnat, nosso fundador, 

continuem derramando sobre você suas bênçãos protetoras. 

 

Fraternalmente, 

 

Ir. Wellington Medeiros Lucielma Ribeiro Leonardo Gomes 

Diretor Vice-Diretora Educacional Vice-Diretor Administrativo 
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