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Prezada família!

Estamos neste momento, vivendo um tempo especial na educação. É um tempo que não
planejamos, mas estamos aprendendo, junto com os nossos alunos, como é trabalhar de
forma remota, com atividades domiciliares.
Tudo é novo e, para isto, precisamos contar, e muito com o auxílio das famílias.
Estamos trabalhando com plataformas digitais, gravando vídeos, usando as redes sociais
entre outras tecnologias como recurso pedagógico. Nossos professores, hoje se parecem
mais com youtubers, e tiveram que aprender fazendo.
Considerando a manutenção do distanciamento social, que, a pandemia nos exige e, para
esclarecer dúvidas quanto ao retorno de nossas atividades presenciais, informamos que a
data será determinada após liberação pelos governos do Estado e Município, estando por
agora indeterminada.
Após a liberação pelos órgãos públicos, o Colégio irá avaliar a melhor data para retorno
das aulas. Além das mudanças de rotinas que internamente o CSI implementará através
do protocolo sanitário.
O foco atualmente é dispor aos alunos, todo o suporte necessário para que continuem com
seus estudos e o desenvolvimento de suas aprendizagens.
A parceria da Escola com a Família para o melhor e mais saudável desenvolvimento de
nossos queridos alunos é o nosso objetivo e motivo de permanecermos trabalhando.
Qualquer dúvida, questionamento, sugestão e incentivo, pode ser encaminhada para a
coordenação pedagógica, ou mesmo para o administrativo da escola através dos contatos
já disponibilizados.
Continuamos firmes e com ânimo renovado na certeza que tudo vai passar e logo
estaremos juntos novamente com saúde e união.
Um grande abraço e juntos, sairemos mais fortes dessa crise.
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