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Pirapora, 19 de março de 2020 

 

Prezados Pais e Responsáveis, 

 

Hoje celebramos a solenidade do São José, pai adotivo de Jesus. São José, diante do anúncio do Anjo de que 

Maria estava grávida teve medo, tentou fugir. Mas em sonho, recebeu a revelação de Deus. Assim ele obedeceu e 

realizou a vontade de Deus. Podemos aprender muito de São José: seu jeito justo, dedicado à família, exemplo de 

trabalhador... mas também alguém que busca realizar o sonho de Deus. Nesse momento de pandemia, tenho certeza 

de que mais do que nunca o sonho de Deus é a defesa da Vida de seus filhos e filhas. Um sonho que requer de nós 

mudanças de atitudes e comportamentos. O cuidado, a prevenção, a consciência coletiva devem superar nossos 

anseios individuais. São José, nosso pai e protetor, seja perante Deus nosso intercessor nesse momento de dor, 

enfermidade e medo!   

São José teve uma grande influência na educação de Jesus, assim como nós temos uma grande influência na 

educação de nossos alunos. Por isso estamos trabalhando, incansavelmente, para mantermos nosso trabalho 

pedagógico com todo vigor, pois acreditamos que, mesmo diante do medo e insegurança gerados pela pandemia, a 

educação transforma vidas. 

Desde o dia 17 de março, do corrente ano nossa Escola se organizou para oferecer aos alunos um espaço de 

aprendizado através da Sala de Aula Virtual. Encaminhamos no Informativo III as orientações, inclusive com os 

códigos de acesso a Sala de Aula.  

Queremos dizer-lhes que, nosso cuidado em pensarmos em ações pedagógicas, usando plataformas digitais 

é para auxiliar o aluno no processo pedagógico, para que ele mantenha um ritmo de estudo me casa. Sabemos que 

muitos pais estão mantendo seu ritmo de trabalho e não dispõem de tempo para fazer as atividades com seus filhos, 

ou tem dificuldade no manuseio da ferramenta, mas não precisam ficar preocupados, caso não consigam realizar 

todas as atividades, quando retornarmos os professores farão com os alunos. Lembro que qualquer dificuldade, 

gentileza entrar em contato com a Coordenação Pedagógica de seu filho através do e-mail: 

Educação Infantil: jessica@santissimosacramento.com.br 

Ensino Fundamental I: gracilene@santissimosacramento.com.br 

Ensino Fundamental II e Médio: @santissimosacramento.com.br 

Ontem a Prefeitura de Pirapora publicou outro Decreto, onde amplia o tempo de paralisação, como descreve 

no Art. 4º:  Ficam suspensas todas as atividades escolares presenciais nas creches municipais da rede pública e 

privada, e nas unidades de ensino municipais pública e privadas de ensino fundamental, médio, superior, técnicas, 

profissionalizantes, pré-concursos e/ou pré-vestibular, incluindo-se as escolas de idioma, informática, de esportes, 

danças e afins, durante o período de 20/03/2020 a 03/04/2020.  

Qualquer novidade, entrarei em contato com vocês. Continuemos unidos na oração e na parceria educacional, pois 

todo nosso esforço e dedicação é para mantermos o ritmo de estudo e a qualidade em nosso fazer pedagógico. 

 

Atenciosamente,  

 

Irmã Josenira de S. Rodrigues 

Diretora 
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