
 

 
 

 

CARTA ABERTA AOS PAIS E COMUNIDADE SALESIANA. 

 

 
Juazeiro do Norte – CE, 31 de março de 2020. 

 

 
Uma educação eficaz apoia-se inteiramente na razão, na religião e na bondade. 

Dom Bosco. 

 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

Atravessando este período de Pandemia, acompanhando as decisões Governamentais 

em prol da Saúde Coletiva, orientamos a cada um de vocês a viver cada instante com fé e alegria 

em Deus, usufruindo a convivência familiar no diálogo/ estudos/ entretenimento e oração. 

Considerando as medidas recomendadas pelos órgãos de proteção à saúde pública 

como forma de conter a disseminação do Coronavírus (COVID-19) aplacando seus efeitos, 

informamos aos senhores Pais que em forma excepcional, de 01 a 30 de abril, será o período de 

férias do nosso Colégio. Até o momento, trabalhamos de forma efetiva com assistência virtual, 

como vocês podem acompanhar no site do colégio, e lá também consta o Roteiro de Férias. 

Todas estas atividades dos 7 dias do Recesso serão recebidas e avaliadas no primeiro dia útil 

do retorno às aulas, em 04 de maio, e farão parte das avaliações e Frequência do trimestre. 

 

Salientamos a nossa preocupação como escola em relação aos conteúdos pedagógicos 

a serem trabalhados, informando que não haverá nenhum prejuízo no rendimento escolar de 

nossos alunos. Disponibilizaremos um roteiro com os conteúdos a serem revisados durante este 

período por meio do nosso site oficial e plataforma EDEBÊ. Pedimos que continuem a 

desenvolver os estudos em família. 

Juntos, Escola e Família, iremos superar este momento com Fé, União e solidariedade. 

Cada um de nós que, ao cuidar de si, está cuidando do outro como Bom Cristão e Honesto 

Cidadão, priorizando a VIDA. 

Qualquer dúvida, teremos uma equipe em nossa escola à disposição para atendê-los! 

 

Estamos em permanente oração por todos vocês! 

Paz e Bem! 

Raimundo Nonato dos Santos Feitosa (Direção Geral) 

Marinalva Pereira Leite (Direção Pedagógica) 

Carlos Mendes de Lima Júnior (Direção Administrativa)  

 

 
 

Nada te perturbes, nada te espante, tudo passa, só Deus não passa. A paciência tudo alcança a 
quem tem Deus nada falta. 

Santa Teresa D'ávila 


