Educando o bom cristão e o honesto cidadão.

Fortaleza, 25 de abril de 2020.
Prezados Pais e Responsáveis,
Feliz Páscoa!
É esta a nossa saudação e motivação para toda a Comunidade Educativa. Esperamos que todos estejam
bem, embora vivenciando um momento que exige paciência e união, em que devemos continuar com o
distanciamento social, cuidando-nos e cuidando de todos aqueles que, perto ou longe, necessitam da
nossa parcela de solidariedade, como comunidade humana, que valoriza e defende a vida em todos os
âmbitos e circunstâncias.
Nesta segunda semana da Páscoa, recordamos com atitude de fé, a misericórdia de Deus que nos
acompanha. Em Jesus e em sua ressurreição nossa esperança se renova, mesmo quando enfrentamos
situações adversas e desafiadoras, em que a dúvida é também uma companheira de caminhada. Assim,
lembramos da figura de Tomé, um dos discípulos que caminhava com Jesus e queremos, assim como
ele, testemunhar um tempo de esperança, ao deixarmos interpelar pela esperança na Misericórdia de
Deus, como nos recorda o Papa Francisco:
“... O amor desarmado e convincente de Jesus ressuscita o coração do discípulo.
Também nós, como o apóstolo Tomé, acolhamos a misericórdia, que é a salvação
do mundo. E usemos de misericórdia para com os mais frágeis: só assim
reconstruiremos um mundo novo...”.

Comunicado

É esse amor, portanto, que nos faz experimentar a paz que Jesus nos oferece e que é capaz de contagiar
o mundo com gestos renovados de fraternidade e cooperação mútua.
Neste sentido, o Colégio Juvenal de Carvalho, vem aprimorando a efetivação de um ambiente virtual de
aprendizagem para retomar as suas atividades de forma remota, fortalecendo, através do Sistema
Preventivo de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, a confluência dos valores éticos, cristãos e acadêmicos
que nos caracterizam e nos motivam a ser sinais e portadores do amor preveniente de Deus às crianças,
aos adolescentes, aos jovens e suas famílias.
Recordamos que todos os serviços escolares estão empenhados em oferecer um acompanhamento
necessário às famílias e seus estudantes, na efetivação e vivência deste novo tempo, para que as aulas
e todas as demais atividades, sejam desenvolvidas com segurança e eficiência.
Com o término do período de férias escolares, e conforme último decreto do Governo do Estado nº
33544/2020, datado em 19 de abril, que determina a manutenção do isolamento social e suspensão das
aulas, informamos que as atividades extracurriculares, o período integral/complementar, estarão
suspensos e livres de cobrança até o estado de normalidade ser decretado e tais atividades voltarem a
ser presenciais.
Assim, retomaremos as atividades pedagógicas on-line, a partir do Plano de Atividades Domiciliares, no
dia 05/05/2020, através da Agenda On-line, Portal EDEBÊ e Plataforma Teams (dependendo do
segmento escolar, conforme orientação das equipes pedagógicas).
Informamos que as propostas de atividades e aulas remotas serão direcionadas a todos os estudantes,
da Educação Infantil ao Ensino Médio, e contemplarão, no ambiente de aprendizagem virtual, modelos
e metodologias diversas, considerando as especificidades de cada faixa etária e nível de ensino.
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Vivências, experiências, atividades lúdicas e aulas dos componentes que compõem as Matrizes
Curriculares de cada ano/série serão desenvolvidas.
É imprescindível que todas as famílias e estudantes estejam conectadas à Escola através da Agenda online, pois, por meio dela serão encaminhadas informações pertinentes sobre os acessos aos ambientes
e as trilhas de aprendizagem que estão sendo configuradas, em parceria com a Rede Salesiana Brasil e
o Centro Inspetorial de Tecnologia da Informação.
Para as famílias e estudantes que ainda não possuem o acesso à Agenda on-line, solicitamos que entrem
em contato com a Central de Atendimento, através dos endereços, abaixo listados, para maiores
informações.
E-mail: gestaoadministrativa@juvenaldecarvalho.com.br
WhatsApp: 85 99185-1008
Contamos com a compreensão de cada um de vocês para vivenciarmos juntos estes novos tempos que
nos motivam, com circunstâncias inesperadas, que exigem de todos: readaptação, disruptividade,
iniciativas rápidas e versáteis para a superação dos desafios que se impõem.
Recebam nossa gratidão e carinho, na certeza de que juntos superaremos as dificuldades, sempre
multiplicando atenção aos cuidados com a saúde e estimulando gestos de fraternidade e solidariedade,
com a esperança de dias melhores.
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Saudações Salesianas,

Ir. Raquielle Cassemiro

Diretora Institucional.
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