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O ano de 2020 começou cheio de expectativas! Entretanto, fomos surpreendidos por algo que, definitivamente, nem de longe esperávamos que acontecesse. Eis que 

um vírus fez com que precisássemos alterar nossa vida pessoal e profissional. Com o decreto de suspensão das aulas presenciais nos estabelecimentos de ensino, 

uma nova realidade se configurou, trazendo, com ela, vários questionamentos. Dentre eles, o que fazer, então, para manter a rotina de estudos de alunas e alunos 

nesse período? Cientes da responsabilidade do papel da escola na formação do cidadão, DEEAS, Direção, Equipe Pedagógica, Professoras e Professores se 

mobilizaram para que as aulas continuassem acontecendo com qualidade, agora, no formato EAD. Após os primeiros dias de adaptação para todas e todos os envolvidos 

no processo, chegamos ao final da quarta semana com a certeza de que, embora ainda tenhamos alguns ajustes a serem pensados, estamos fazendo o nosso melhor 

e contando, mais do que nunca, com a participação das Famílias no acompanhamento em casa. Essa parceria é fundamental e tem feito uma enorme diferença nesse 

processo! Às Famílias que abraçaram essa causa junto conosco, registramos nosso sincero agradecimento!  Ressaltamos e parabenizamos, também, o empenho de 

nosso Corpo Docente (CTPMMOC) em gravar videoaulas, disponibilizar material em redes sociais, fazer lives, elaborar e corrigir atividades, responder a e-mails sanando 

dúvidas das turmas, entre outros. Às Famílias e à Comunidade Escolar, tenham certeza de que não estamos medindo esforços para que a qualidade do ensino e o 

atendimento a alunas e alunos sejam mantidos. Em meio a toda essa adversidade, estamos aprendendo muito com tudo isso. Todas e todos nós. E que, em breve, 

possamos comemorar, juntos, nosso retorno às aulas presenciais, muito mais amadurecidos, gratos e preparados para continuarmos, de cabeça erguida, nessa estrada 

chamada Vida! 
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