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 “É motivo de grande alegria sentir que 
em cada idade da vida, em cada situação, em 

cada condição social, somos e permanecemos 
filhos. Esta é a principal mensagem que as  

crianças nos dão, com a sua própria presença”.  
(Papa Francisco) 

 

 

Espero que mesmo em meio a esta pandemia todos se encontrem bem. 

 

Já estamos para completar um mês desde que tudo começou. Recordo-me da interrupção 

de nossos trabalhos e rotinas diárias, de como foi e de como continua sendo uma novidade para 

todos nós. Às vezes parece que estamos vivendo um sonho e que logo chegará ao fim. 

Lembro-me dos rostinhos dos alunos, pais, professores, das Irmãs e da equipe do 

administrativo do Colégio pensando em como iriam se adequar a esta nova realidade. 

Tenho certeza de que não tem sido fácil para ninguém. Tenho noção do trabalho em casa e 

imagino que não está sendo fácil para vocês, mas quero parabenizá-los porque vocês, pais, têm 

sido incríveis. Diariamente trago-os presentes em minhas orações. 

Quanto aos professores, o que dizer da vida e da rotina que também precisaram 

transformar e continuam se empenhando para dar o melhor de cada um para nossos queridos 

alunos? Desde o dia 23 de março até o momento tivemos bons resultado, recebemos vários e-

mails com elogios e por que não falar das outras manifestações de exigências, críticas e 

insatisfações, como também tivemos pedidos de ajuda nessa nova dinâmica familiar, sobretudo de 

pais que não trabalham em home office, mas que estão à frente dessa pandemia e que, ao chegar 

em casa, são impedidos de acolher, abraçar e nem ao menos podem acompanhar seus filhos nas 

atividades escolares. Pais cujos filhos pequenos muitas vezes precisam de muita atenção e que 

deveriam ser acompanhados de perto. Que dor e que angústia, sei dos limites da maioria de 

vocês enquanto pais, sobrecarregados por tantas tarefas em casa e profissionais, comuns a todos 

os pais do mundo inteiro, que sofrem os efeitos dessa pandemia, a qual não sabemos quanto 

tempo vai durar e que foge da nossa alçada. 

Torno a reforçar aqui o quanto nossos professores, também pais e mães de família, têm se 

comprometido, o quanto eles têm replanejado suas vidas, profissional e familiar, para atingirmos e 

garantirmos a nossa qualidade de ensino e o vínculo afetivo entre escola e aluno. Da mesma 

forma, vejo e acompanho os Orientadores cobrando e apoiando docentes e discentes para que o 

trabalho não pare, mas que sejam “leves” nas cobranças para que esses momentos sejam vividos 



no AMOR e não na dor, porém precisamos garantir a qualidade e o trabalho para os quais nunca 

foram medidos os esforços, com a simplicidade e a humildade que sempre foram oferecidas aos 

alunos atuais e aos que já se foram e que hoje têm sido bem-sucedidos nas Universidades e na 

vida profissional. 

Tenho conversado com as Irmãs fraternas e Orientadores e a nossa meta é continuarmos 

nos dedicando a cada dia. Procuramos dar aos alunos o apoio emocional, incentivando a 

caminharem e continuarem cada dia na esperança de um novo amanhecer. Tenho acompanhado 

discussões em diferentes níveis de norte a sul do país nas redes franciscanas, particulares, 

estaduais e municipais e a partir daí o Colégio Santa Clara decidiu agir com muita cautela. 

E por que não falar das equipes do suporte acadêmico e administrativo que dão suporte on 

line no período da quarentena, fazendo trabalhos remotos para garantirmos e dar continuidade 

aos trabalhos. Nosso objetivo sempre foi e sempre será dar o melhor. 

Nosso plano é seguir o máximo que pudermos. Porém, se houver alguma mudança, vocês 

serão informados como sempre foram, via e-mail ou site do Colégio. 

Como disse anteriormente, tenho acompanhado os trabalhos dos professores e 

orientadores via e-mails chegando de pais que estão pedindo descontos nas mensalidades 

escolares, mas quero esclarecer que, mesmo com a suspensão das aulas, o Colégio continua com 

seus custos plenos, acadêmicos e administrativos, bem como eventuais acréscimos de 

investimentos feitos para qualificar o trabalho com nossos alunos. Nossos colaboradores estão em 

férias, já que não existe possibilidade nenhuma de realização de trabalho remoto na área da 

limpeza, segurança, manutenção e alguns serviços administrativos como Biblioteca, Multimeios, 

Auxiliares Educativos, Enfermaria e afins. 

Peço àqueles que necessitam de descontos que tenham calma e cautela, pois 

assim que retornamos às atividades normais, a Sra. Edely e o Sr. Edmilson estarão à 

disposição para auxiliar no que for necessário. Porém, conto com a consciência de 

cada um. 

Vale dizer que nosso custo-benefício é o mais em conta na região e que somos uma 

instituição filantrópica sem fins lucrativos, e mantemos outras casas da instituição de crianças e 

adolescentes em situação de risco. 

Precisamos estar preparados para o nosso retorno, que exigirá um esforço redobrado. 

Saibam que nós, Irmãs, reconhecemos a gravidade do momento, que não é só nosso, mas do 

mundo inteiro e estamos com vocês. 

O cenário é incerto e qualquer decisão pensada sob pressão pode comprometer nosso 

trabalho, como algumas escolas já foram comprometidas. Somos uma instituição que sempre agiu 

de forma honesta com os pais e nunca cobramos além do que deveríamos e sempre investimos 

em recursos de operação na qualificação do trabalho com os alunos. Não trabalhamos com 

margens de lucros, por isso não podemos tomar qualquer decisão sem maior clareza do que está 

por vir. 

Não tenham dúvidas de que quando as coisas voltarem ao normal, estaremos abertas ao 

diálogo individualmente, como sempre fizemos com aqueles que sempre vieram à nossa porta. 

Nosso compromisso com vocês pais e responsáveis, é oferecer sempre o melhor: um ano letivo 

além do implicado pela situação e oferecer sempre uma aprendizagem de qualidade. 



E nesse momento de pandemia nosso contato será através dos e-mails: 

 
Educação Infantil e Ens. Fundamental I – apoioped@colegio-santaclara.com.br 

            apoioped2@colegio-santaclara.com.br 

Ens. Fundamental II – orientacaofiicsc@gmail.com 

Ensino Médio – ensinomediosantaclara@gmail.com 

Estamos desenvolvendo na qualificação do trabalho do ensino remoto, como já foi dito em 

cartas anteriores, a fazermos um diagnóstico cuidadoso no retorno das atividades presenciais. 

Aproveito para fazer minhas as palavras do Papa Francisco: “Há semanas, parece que a 

tarde caiu. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se 

das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e de um vazio 

desolador… Nos vimos amedrontados e perdidos.”,  mas com a certeza de que tudo vai 

passar. E como dizia Madre Catarina: Nas contrariedades silêncio, paciência e oração. 

Quero agradecer em especial a todos os pais que, independente da profissão, estão à 

frente dessa batalha. 

Contem sempre com as minhas orações. 

Ir. Maria Marta 

Direção Pedagógica 
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