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Pirapora, 23 de março de 2020 

 

Prezados Pais e Responsáveis, 

 

  Desde o dia 16 de março, última segunda-feira, nossa Equipe vem trabalhando incansavelmente 

em busca de alternativas para reduzirmos o impacto que esse momento de insegurança e medo em torno 

da pandemia provocada pelo COVID-19, novo Coronavírus, poderá causar na vida de nossos alunos. 

Todo o trabalho realizado está sendo em virtude de buscarmos alternativas para mantermos nossos 

alunos em ritmo de estudo domiciliar, utilizando da plataforma digital “Sala de Aula Virtual”, onde 

diariamente, vocês professores, com a assistência de nossas Pedagogas, vão postando atividades, 

orientações, aulas entre outras contribuições, com o objetivo de oferecermos o melhor no processo de 

aprendizado de nossos alunos. 

 No domingo, 22 de março de 2020, o Governador de Minas Gerais, publicou da Deliberação nº 

18, do Comitê Extraordinário COVID 19, suspendendo as aulas presenciais da rede pública e privada de 

ensino e antecipando o recesso do Calendário Escolar 2020, a contar do dia 23 de março até o dia 13 de 

abril de 2020. 

 Durante todo o dia de ontem, 23/04, a direção do Colégio Nossa Senhora do SS. Sacramento, 

juntamente com o Escritório Central da Mantenedora e o Jurídico, estiveram acompanhando todas as 

orientações, decretos e editais que saíram para que pudéssemos chegar até vocês com uma decisão coesa 

e garantindo os direitos dos nossos Colaboradores, a qualidade educacional e a vida de toda comunidade 

escolar nesse momento tão desafiador em que vivemos. 

 Portanto, fica acordado que a partir de 23 de março até o dia 13 de abril, estaremos em regime 

de recesso escolar. Portanto suspenderemos toda publicação na Sala de Aula Virtual. Aproveitem para 

descansar e curtir a família. Claro, não se esqueçam de que não podemos sair de casa! Qualquer 

informação ou mudança dos órgãos regulamentadores entrarei em contato, imediatamente, com vocês. 

 Deixo aqui minha profunda gratidão a cada família que assumiu conosco as atividades na Sala 

de Aula Virtual, com o único objetivo de mantermos nossos alunos em processo de aprendizado e 

minimizar os impactos que esse momento está causando em nossas vidas. Minha gratidão a nossa equipe 

pedagógica, professores e pedagogas, que incansavelmente trabalharam para mantermos em dia as 

atividades e informações aos nossos alunos.  

 Que Nossa Senhora do SS. Sacramento nos abençoe nesse momento. Continuemos unidos na 

oração e no cuidado para com a vida. 

 Abraço carinhoso e agradecido, 

 

Irmã Josenira de S. Rodrigues 

Diretora 

 


