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COMUNICADO 10/2020 

DE: DIREÇÃO DO COLÉGIO SÃO JOÃO BATISTA  
PARA: PAIS DE ALUNOS  
ASSUNTO: FERIADO E RECESSO ESCOLAR 

 

Queridas Famílias, 

Iniciamos o mês de junho e adentramos a 11ª semana de aulas presenciais suspensas 

devido à Pandemia COVID-19. 

Mesmo em meio ao que vivemos, a liturgia de junho nos convida a focar no amor de Deus 

e ao fortalecimento da vida de fé embasada nos ensinamentos cristãos. 

Considerando que na próxima 5ª feira (11/06) celebramos Corpus Christi, e na 6ª feira 

(12/06) está previsto recesso, iremos antecipar três dias do recesso previsto para os dias (20, 21, 

22 de julho) ou seja nos dias 08, 09 e 10 de junho faremos recesso escolar. 

Para este período os professores de todos os níveis do Colégio, da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio, disponibilizarão “Roteiros de Estudos Domiciliares”, considerando a 

realidade de cada família. A escola não irá considerar esses três dias como aulas dadas, não irá 

computar presença. Fica a critério de cada família optar ou não para que o estudante faça as 

atividades do roteiro.  

Consideramos importante que nesta semana, os alunos de modo geral não tenham a 

obrigatoriedade das aulas remotas, para descansar um pouco e recobrar as energias, uma vez que 

o ensino remoto para esta faixa etária pode desencadear inquietação, irritabilidade, insônia, 

medo, solidão, tédio, dentre outras preocupações. E tendo em vista, também, o prolongamento 

deste período de aulas virtuais em tempo real, previsto pelo Governo Federal como aulas dadas 

para a Educação Básica. 

Neste período nosso grupo de educadores também passará por formação continuada e 

verificação do caminho percorrido até aqui. 

Os estudantes poderão retomar, como revisão, os roteiros propostos. 

As aulas em tempo real serão retomadas no dia 15 de junho. 

Deixemo-nos olhar, pelo olhar Divino que tudo vê: o cansaço, a fadiga, a alegria, a 

disposição e preencha cada ser de coragem, capacitando para o enfrentamento das provações 

diárias, concedendo perseverança, e discernimento. 

Rogamos para todos as bênçãos de Deus. 

 

Em Jesus e Maria, 

 
Direção 

Caxias, 03 de junho de 2020. 


