
 

São Paulo, 08 de abril de 2020. 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis 

Paz e Bem! 

 Primeiramente, gostaríamos de agradecer a colaboração e a resiliência das 

famílias neste momento de reorganização de toda a sua dinâmica devido à 

quarentena no qual nos encontramos. Sabemos que inúmeras podem ser as 

dificuldades enfrentadas neste momento e reconhecemos a sua paciência e a 

sua compreensão referentes aos ajustes que ainda se encontram em 

andamento.  

 Enquanto instituição de ensino, não apenas voltada para o seu papel social 

de formação educativa e cidadã, preocupamo-nos com a saúde e bem-estar de 

todos e, diante do quadro de incertezas no qual nos encontramos atualmente, 

continuamos seguindo as orientações dos órgãos oficiais e competentes em 

relação aos procedimentos de isolamento social.  

 Por não sabermos a data de retorno às atividades presenciais, daremos 

continuidade às aulas nos ambientes virtuais de aprendizagem em seus 

respectivos níveis de ensino. Não consideramos que a antecipação de férias 

neste momento seja a opção mais adequada uma vez que nos encontramos na 

fase inicial deste período de isolamento social (o qual pode estender-se por 

mais tempo). A continuidade no uso das ferramentas digitais de ensino à 

distância e o desenvolvimento de materiais diversificados e de qualidade para o 

trabalho pedagógico possibilitam o aprimoramento do processo de 

aprendizagem e de construção da autonomia de nossos estudantes. 

 Embora o calendário de provas esteja suspenso, cabe enfatizarmos que a 

prova se constitui apenas como um dos instrumentos de avaliação da 

aprendizagem. Outras formas de avaliar continuam sendo desenvolvidas pelos 

professores para o acompanhamento e a atuação junto ao processo pedagógico 



dos alunos. Em nosso retorno, reorganizaremos nossas atividades didáticas de 

modo a possibilitar a superação de defasagens ocorridas neste período. 

 Ademais, ressaltamos a nossa satisfação diante de toda a confiança 

depositada em nossa instituição de ensino. Temos a certeza de que toda a 

comunidade voltará mais fortalecida, preparada, enquanto estudantes, 

profissionais e cidadãos preocupados com a sociedade como um todo. 

 Esperamos que a Semana Santa seja um momento pleno de celebração da 

vida entre família e de amor ao próximo. 

Desejamos uma Feliz e Santa Páscoa! 

Equipe Técnica do Colégio Santa Clara. 

 

Acesse o link a seguir para visualizar a mensagem de Páscoa do Colégio 

Santa Clara: Mensagem de Páscoa para você e sua família!  

https://youtu.be/X9LhvpTFfaU

