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COMUNICADO 11/2020 

 

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

 

Queridas Famílias do Colégio São João Batista, 

 

Chegamos em vossas casas desejosos que a paz e o amor do Senhor sejam sempre as forças para 

a superação dos desafios que a Pandemia COVID-19 tem desencadeado em nossa sociedade. 

Desde o início da suspensão das aulas, em março passado, nossa Instituição de Ensino buscou 

ações em consonância com as autoridades sanitárias e educacionais, em vista à preservação e cuidado com 

a vida de todos a nós confiados. 

Orientados também por nossas assessorias jurídica, administrativa, pedagógica e pastoral 

cuidamos com cada etapa de encaminhamentos de atividades domiciliares através dos caminhos 

tecnológicos oficiais da instituição, no caso o Positivo On e o Google Meet. 

Oportunizamos capacitação aos professores, otimizando a utilização das ferramentas 

tecnológicas. Os mesmos terão mais um curso específico para gravação, roteirização, edição e outros, nas 

semanas seguintes. 

Estamos focados na finalização dos protocolos sanitários, pedagógicos e afetivo-emocional, 

considerando a possível volta escalonada quando for autorizada pelas autoridades locais, garantindo a 

segurança e bem estar dos alunos e colaboradores. 

Em breve disponibilizaremos uma cartilha com orientações acerca dos cuidados necessários para 

a presença dos estudantes, bem como a rotina a ser praticada. 

Sabemos e defendemos a importância e necessidade das interações sociais, da troca de feto, do 

cuidado de uma pessoa para a outra como nos lembra e motiva o Papa Francisco. Por isso, também 

estamos redobrando o olhar no intuito de uma possível volta segura, assim que autorizada. 

Por estes motivos iremos fazer o recesso escolar de 20/07 a 02/08 a fim de oportunizar ao corpo 

docente formação para a execução dos protocolos e finalizar a reorganização do espaço escolar. 

Os estudantes ficam dispensados das obrigações acadêmicas, descansam, pois o Ensino Remoto 

acarreta cansaço mental a ser considerado; cumprimos as determinações trabalhistas e orientações dos 

especialistas acerca da saúde emocional de todos os atores da comunidade escolar.  

 

Rogamos para todos as bênçãos de Deus. 

 

Em Jesus e Maria, 

 
 

A Direção 

Caxias, 08 de julho de 2020. 


