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Estimadas Famílias do Colégio São João Batista, 

 

Estamos por encerrar o Tempo Pascal, e nas últimas semanas a Palavra de Deus nos 

proporcionou diálogos com o Senhor que ficam na memória afetiva de todos os cristãos. Os textos 

sagrados expressam que o jeito de Jesus, suas palavras, gestos, olhar, modo de falar, tom de voz, 

os silêncios..., revelam que precisamos incorporar esse modo todo para enfrentar com dignidade o 

momento no qual vivemos, a pandemia. 

Como cristãos necessitamos cultivar o diálogo com o Senhor, e ter a certeza que Ele está 

conosco, é nossa força, e nos ajudará a superar este momento difícil para toda a sociedade 

mundial. 

Vale lembrar que a vida é um “DOM” precioso para ser exposto neste momento crítico. E 

cada ser humano é convidado, a prolongar neste mundo o jeito de Jesus de Nazaré. Isto nos enche 

de sentido para reordenar o que for necessário em vistas da vida centrada na espiritualidade 

cristã. 

Vivemos uma situação inédita.  As famílias e escola não imaginavam este cenário de 

pandemia. E neste cenário, viver a alteridade é desafiador. O medo, a incerteza e a angústia, às 

vezes tomam conta de nós. 

Enquanto Escola que atende crianças, adolescentes e jovens buscamos fazer o melhor. 

Lembrando sempre que cada família é uma realidade. Neste sentido estamos com várias 

estratégias pedagógicas considerando cada segmento e suas diferentes necessidades, bem como 

os cuidados físicos, espirituais e emocionais, tendo em vista a formação integral da pessoa 

humana, conforme nossa proposta pedagógica. 

Nunca havíamos vivido a experiência de ensinar e aprender de forma não presencial. Eis 

um desafio, usar os recursos em EAD de forma qualitativa, observando os efeitos colaterais, e 

trazendo o humano para o centro do processo cognitivo. 

Estamos fazendo o que podemos, reinventando processos pedagógicos, assim como os 

pais, do seu jeito ajudando as crianças. Almejando aqui reforçar os laços e vínculos que vão para 

além do ensinar e aprender a ler, interpretar, produzir textos e o raciocínio lógico. 

Tudo o que vem sendo realizado pelas famílias, professores e equipes pedagógicas 

merecem respeito e atenção. Estamos movidos a crescer, a reerguer-nos frente a cada 

pronunciamento e orientações dos setores responsáveis em garantir e salvaguardar a segurança 

de nossa sociedade. 

Este momento delicado nos pede calma, paciência, tolerância. Para as crianças e demais 

estudantes, o isolamento social é fundamental para interromper o ciclo de transmissão do 



coronavírus.  E para dar conta desse grande desafio, precisamos rogar ao Espírito de Deus que nos 

capacite para tal enfrentamento, nos dê força, ilumine e inspire caminhos novos a percorrer. 

Com estas reflexões olhamos para os pronunciamentos dos nossos governantes, e cada 

semana avaliamos as ações a serem implementadas, alteradas e se for o caso interrompidas. 

Considerando o pronunciamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e os 

cuidados com a saúde, as aulas presenciais continuarão suspensas. Porém continuaremos 

trabalhando de forma remota, ampliando o tempo de trabalho em tempo real junto às crianças 

do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental. 

 Contamos com o apoio da família para que estratégias pedagógicas colocadas em ação 

possibilitem continuar o aprendizado de forma saudável durante esta crise pandêmica. 

É primordial acalmar o coração de todos. Trazer esperanças possíveis. Tirar proveito deste 

tempo de desafios, aprender com ele. Que cada pessoa tem seu valor. Que estar junto, em família, 

é importante. Que os filhos são joias preciosas para seus pais. 

Aprender que os processos cognitivos podem ser adaptados, que os processos de 

avaliação vão para além da nota expressa em trabalho acadêmico. 

Quando for possível voltar ao presencial iremos retornar, verificar a apropriação dos 

conhecimentos, oportunizar a reposição de forma equilibrada. 

Rogamos ao Senhor que cumule as famílias de graças e bênçãos, capacitando a todos nós 

nestes tempos de isolamento social e aproximação afetivo-espiritual. 

 

Em Jesus e Maria, 

 

 
 

Direção 

 

Caxias do Sul, 29 de maio de 2020. 


