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Cachoeiro de Itapemirim, 06 de abril de 2020 

Prezados Pais do Colégio Jesus Cristo Rei, 

 

Chegamos até vocês para agradecer a parceria e cumplicidade para com nosso trabalho pedagógico durante 

esse tempo de pandemia do COVID-19. Sabemos que em meio a tantas dificuldades como o afastamento social, a 

mudança na rotina, a ansiedade, o medo, a vulnerabilidade e incertezas vocês tem sido grandes parceiros para que, 

a proposta das atividades on-line, através da “Sala de Aula Virtual” seja uma realidade educacional para nossos 

alunos.  

Sabemos que para todos nós, Escola e Família, o uso das ferramentas tecnológicas ainda é desafio no 

processo educacional. Desde o dia 16 de março, Direção, Coordenação Pedagógica e Professores estão trabalhando, 

incansavelmente, para fazermos uma adequação da prática pedagógica convencional para a proposta on-line. O que 

não é nada fácil! Assim também, para vocês famílias, temos consciência das inúmeras dificuldades em auxiliar seu 

filho nas tarefas escolares. Mas juntos, unidos, venceremos todas as dificuldades porque nosso objetivo maior é a 

redução dos impactos que esse tempo de pandemia já está causando na vida de inúmeras crianças e adolescentes. 

 O momento é de insegurança e incertezas. Os decretos emitidos pelos nossos Governantes e Especialistas 

na área da Saúde e Educação, são sempre de orientação, mas decisão, certeza não temos ainda. No dia 3 de abril, o 

Governo do Estado do Espírito Santo, em pronunciamento realizado por videoconferência, decidiu manter as aulas 

suspensas até o dia 30 de abril. A Direção e Equipe Pedagógica já estão trabalhando no Calendário de reposição 

para o retorno das aulas presenciais. Nenhum aluno ficará desprovido de um acompanhamento sistematizado e nem 

será prejudicado. A nível de Brasil, há um movimento educacional que vem nos dando suporte na orientação dos 

passos a serem realizados. Todas as Escolas estão no mesmo processo, mas se ajudando mutuamente. Nossa Escola 

tem sido uma referência para muitas outras que estão iniciando esse processo de atendimento on-line.  

Fechamos o primeiro ciclo dessa quarentena. A partir do dia 06 de abril, iniciaremos um segundo. Até 

quando? Não sabemos! O que sabemos é que cada um precisa fazer a sua parte para reduzir a contaminação, ficando 

em casa, nos afastando do convívio social e cuidando de nossa saúde física, emocional e espiritual. Nesse segundo 

ciclo mudaremos um pouco nosso planejamento educacional. Fiquem atentos que sempre estaremos postando nas 

Salas de Aula Virtual as orientações para a semana seguinte. Iremos introduzir alguns projetos que serão trabalhados 

ao longo do ano letivo. Vamos antecipar algumas ações possíveis de serem trabalhadas on-line. Na segunda-feira, 

dia 06 de abril, iniciaremos uma semana de revisão, correção das atividades e tire dúvidas. Faremos também o 

lançamento do Projeto “Alimentação Saudável: fonte de prazer e saúde”, para todas as séries. Atenção para 

acompanhar nossa programação. 

Gratidão a todas as famílias do Colégio Jesus Cristo Rei pela paciência e dedicação nesse momento da 

pandemia e por serem nossos parceiros na grande e desafiadora missão de educar mentes e evangelizar corações. 

Gratidão a cada professor, que incansavelmente, vem buscando recriar sua metodologia para chegar a cada aluno 

oferecendo o que há de melhor no processo educacional. Deus abençoe a todos nós! 

Um abraço virtual cheio de gratidão e confiança, 

Irmã Josenira de Souza Rodrigues 

Diretora  

  


