
 
São Paulo 01 de abril de 2020. 

 
 

“É preciso ter ESPERANÇA, mas esperança do verbo 

ESPERANÇAR, que é ir atrás, é juntar, é não desistir. 

ESPERANÇA é, pois, a capacidade de olhar e reagir aquilo 

que parece não ter saída.” 

 

Diretora Anitta Scaranello 
 

ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS ESCOLARES 
 
Queridas Famílias, 
 

Nesse momento em que nos dirigimos a vocês, esperamos que estejam bem.  
Continuamos vivendo o período de isolamento social, e como tal medidas tomadas, 

anteriormente, precisam ser mantidas e outras precisam ser decretadas a fim de minimizar os efeitos 
provocados pelo novo COVID-19, e sobretudo, de salvaguardar vidas.  

O momento é de muita preocupação para todos e em primeiro lugar colocamos os cuidados com 
a saúde de nossas queridas famílias, alunos e colaboradores. 
 

No entanto, como todos, estamos também muito preocupados com o prazo que este isolamento 
social está perdurando e consequentemente minando as condições financeiras de muitas famílias, 
principalmente aquelas em que o sustento provém de atividade autônoma, de comércio ou prestação de 
serviços, que estão sendo obrigados a estar de portas fechadas ou paralisar suas atividades, e 
consequentemente tiveram sua fonte de renda abruptamente interrompida. 
 

De nossa parte, estamos reunindo todos os esforços possíveis para continuar honrando integral e 
pontualmente os salários de nossos colaboradores, tanto professores como do nosso pessoal 
administrativo, bem como os pagamentos a nossos fornecedores e demais obrigações financeiras. 
 

Por isso, pedimos encarecidamente que todos, dentro de suas possibilidades, cumpram 
integralmente e em dia com os pagamentos das parcelas da anuidade escolar, e estendemos esse apelo  
às mensalidades devidas aos transportadores escolares, para os que utilizam esse serviço, a fim de 
garantirmos a manutenção das necessidades básicas de todos, pois como já anteriormente combinado, 
se não pudermos mesmo retomar as atividades ainda em maio, ou um pouco mais adiante, acreditamos 
que em julho teremos aula normal e os transportadores estarão lhes atendendo normalmente. 
 

Do ponto de vista pedagógico, iniciamos medidas necessárias para minimizar ao máximo as 
dificuldades de aprendizado desde a semana do dia 16 março com planeamento e execução de vídeo 
aulas na plataforma Class Room e Clip Escola, tal medida continuará até o dia 06 de abril.  

Aproveitamos para agradecer aos queridos professores e alunos que mesmo impossibilitados de 
exercer sua função de forma presencial (professor x aluno) abraçaram a única possibilidade no momento, 
aulas online. Professores viraram youtubers, os coordenadores viraram editores de vídeos e a direção 
funcionando 24horas incluindo os domingos.  

A escola definitivamente não parou. Reinventamos todos os dias, ultrapassamos paredes da sala 
de aula por amor aos alunos.  

Agradecemos aos familiares pela parceria, elogios e sugestões dispostas em nossos canais de 
comunicação, sabemos que tentaram adequar-se e mudaram totalmente a rotina para dar o suporte 
necessário ao aluno em meio a distância.  

 

Definimos à Antecipação de Férias Escolares:  

 A partir do dia 07|04 – 3ª F. com retorno 04|05 – 2ª F. (30 dias) 
 
 



 
A fim de aproveitarmos ao máximo presencialmente quando o retorno as ativadas após a 

paralisação pelo COVID-19 reestabelecido.  
Semelhante aos alunos, os professores também estarão no período de férias, sendo assim, não 

haverá atendimentos nem atividades pedagógica em nossa plataforma digital durante esses 30 dias.  
Caso essa paralisação perdure mais tempo, o colégio disponibilizará nova plataforma digital com 

aulas online conforme a Lei 177 (Autorização do Ensino EAD).  
 

Do ponto de vista financeiro, pedimos calma em face ao que expusemos acima e, em nosso 
retorno a secretaria estará à disposição para tratarmos pessoalmente de todos os casos que se fizerem 
necessários. 
 

Atendimento Secretaria e Financeiro:  

 Atendimento online (WhatsApp: 9.4026-1135 e Clip Escola) de segunda a sexta 8h às 12h e 13h30 
às 17h. 

 
 

E deixamos uma mensagem final, nesse momento em que estamos vivendo:  
 

Foi necessário, infelizmente, um vírus para parar o planeta e mergulhar no mais 
complexo de todos os planetas, a nossa mente. E nos encorajar a nos conhecer um pouco 
mais, incluindo os nossos medos e nossa pequinês.  

Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar 
que a vida é um espetáculo único e imperdível.  

Foi necessário para percebermos a importância e a fragilidade dos nosso idosos, e 
enxergar que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da 
humanidade! 

Foi necessário um vírus para os pais acordarem para não educar seus filhos a não 
serem consumistas e dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. 

Não há céus sem tempestades, e jamais devemos desistir da vida, mesmo que o 
mundo desabe sobre elas.  
Independente da classe social raça religião somos todos seres humanos e devemos respeitar 
mais e julgar menos. 

Esse vírus é terrível, não deveria abalar a humanidade, mas já que temos sido 
abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos, que sairemos muito melhores 
emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente.  

Ensine ao seu filho que Deus está sempre conosco, não importa o que aconteça. 
As lições foram dadas, agora só nos resta aprende-las humildemente.  

 
Rogamos a Deus que ilumine a todos e principalmente nossos governantes e aos meios de 

comunicação para que sejam responsáveis e hajam com sabedoria.  
 

Atenciosamente, 
A Direção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


