ESCOLA ANJO DA GUARDA Brasília-DF
“Crescer no valor, valorizando a vida.”
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Brasília, 16 de setembro de 2020.

Prezados Pais, Mães e demais responsáveis,
Paz e bem!

Informamos que o resultado da segunda enquete realizada com a comunidade escolar, nos
dias 08 e 09 de setembro foi contrário ao retorno das aulas presenciais em 21 de setembro de
2020.
Obtivemos aproximadamente 69/% para NÃO e 31% para SIM.

Naturalmente, sabemos que nem todas as famílias acessaram e/ou responderam, o que é
presumível no universo da pesquisa.
Ainda assim, computamos também os retornos recebidos por e-mail e pelo whatsapp da
escola, para que pudéssemos obter um quantitativo equânime com vista a um posicionamento
cauteloso e sensato por parte da Escola, sobre o retorno das atividades educacionais presenciais.
Pensamos que o diálogo, respeito e a escuta sensível é o que irá nos direcionar para esse
momento tão diferente, tão novo para o mundo. A Educação infantil não é feita e não pode ser
mensurada apenas por conteúdos e resultados imediatos. Preparar para a alfabetização e
alfabetizar é um ato de amor!
A mãe, o pai, a família unindo muitas mãos, nos diferentes talentos, na parceria com a
escola e se colocando um no lugar do outro têm feito a diferença, nesse imenso desafio que só
não é maior do que a bênção de estarmos vivos, com saúde e disposição para o que, ainda, teremos
que experimentar, arriscar e com muita prudência buscar acertar.
Nesses termos, sob orientação de seu mantenedor, observância das orientações dos
órgãos e entidades especializadas/competentes para COVID 19, no que se refere aos
processos possíveis para as escolas particulares, a Escola Anjo da Guarda, houve por bem,
a reabertura gradativa, à partir do dia 19 de outubro de 2020, nos respectivos horários de
funcionamento, para tanto:
•

A secretaria fará novo contato com as famílias para tomada nominal e turma das crianças
cuja opção foi o retorno.

•

Novas instruções (PROTOCOLO DE REABERTURA PARA ESTUDANTES) serão
enviados, nas próximas semanas, para que todo o processo se dê com a máxima segurança
possível e sem atropelos.

•

Haverá absoluta observância dos critérios expostos quando do envio das enquetes aos
responsáveis.

•

Para acolhimento do (a) aluno (a), os responsáveis deverão apresentar, no primeiro dia
de retorno às aulas presenciais, um termo de responsabilidade, onde se compromete que
seu/sua filho (a) não apresenta sintomas da COVID 19 e, caso apresente durante as
aulas presenciais, comunicará a escola e sob qualquer hipótese não o/a levará para a
escola.

•

Para as demais famílias daremos continuidade ao oferecimento do ensino remoto.

Respeitosamente, agradecemos a participação ativa, apoio e interesse ao que se refere à
retomada das atividades presenciais e seguimos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,
A Direção e Equipe

ATENÇÃO, POR FAVOR:
•

DIA 08 DE OUTUBRO, 5ª FEIRA, DRIVE TRHU FESTIVO PARA TODAS AS TURMAS.

•

FUNDAMENTAL A PRESENÇA DO (A) ALUNO (A) NO CARRO DA FAMÍLIA.

•

NÃO DEIXE DE MARCAR COMO CONCLUIDA SUA PARTICIPAÇÃO NAS AULAS – GOOGLE
SALA DE AULA.

•
•

ORGANIZAR AS ATIVIDADES DE FOLHAS DO PORTFÓLIO PARA SEREM DEVOLVIDAS AS
PROFESSORAS, NO DIA 08 DE OUTUBRO.
OS PORTFÓLIOS DAS CRIANÇAS JÁ ESTÃO SENDO MONTADOS, PARA DEVOLUÇÃO
POSTERIOR ÀS FAMÍLIAS (EM DEZEMBRO).

