Prezadas Famílias
O Colégio Sinodal Ibirubá, seguindo as orientações do governo do Estado do Rio
Grande do Sul quanto a pandemia, continua atento e preocupado com a saúde e bem-estar
da comunidade escolar. Estamos, neste momento singular, buscando fazer o melhor
possível para atingir os objetivos e, para tanto, utilizamos a Plataforma Digital Plurall,
através do Sistema Anglo, que integra conteúdo, tecnologia, formação e
desenvolvimento contínuo para inovar o processo de aprendizagem, onde os professores
utilizam metodologias alternativas, disponibilizam atividades, vídeo aulas e realizam
aulas “online”, garantindo assim a continuidade da aprendizagem através dos estudos
domiciliares.
E, após tudo passar estaremos disponibilizando um novo Calendário Escolar,
onde será explicitado a recuperação da carga horária e também dos conteúdos. Faremos
tudo o que estiver ao nosso alcance para sanar toda e qualquer dificuldade para que não
ocorra prejuízo no processo de aprendizagem dos nossos queridos alunos.
A escola, preocupada com todos que compõem a Família Sinodal neste momento,
quer assegurar, como sempre o fez, que a vida de cada um é o bem mais precioso que
recebemos como dom de Deus. Nós vamos sair desta situação e todos teremos perdas e
dores, mas, estas aos poucos serão recuperadas. Isto nos faz ter a certeza e a esperança de
que iremos sair deste momento mais fortalecidos.
“Fomos pegos de surpresa sem manual de procedimentos” como afirma o
professor Mário Sérgio Cortella. É preciso repensar muitas coisas, tais como: valorizar
sempre mais a família que é o bem mais valioso que temos, a solidariedade, empatia e
refletir sobre o nosso aprender.
Enfim, reafirmamos que neste momento a escola tem bom senso e sensibilidade
aos problemas que estamos vivendo e, ao mesmo tempo, esperamos continuar contando
com a compreensão e colaboração das famílias.
Fiquem atentos as mídias do Colégio Sinodal Ibirubá e, havendo dúvidas, entrem
em contato!!!
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