Educando o bom cristão e o honesto cidadão.

Fortaleza, 08 de janeiro de 2021.
Prezadas Famílias,
Estimados Estudantes,
Paz e bem!
Um Feliz e abençoado Ano Novo, movidos pela Esperança!
Em um ano totalmente adverso, em que todos nos desafiamos a viver com novos hábitos e cuidados
preventivos com a saúde, a maior aprendizagem desenvolvida perpassa duas vivências: a perseverança e a
gratidão. Tais vivências, mesmo interdependentes, caminharam lado a lado no processo vivido por todos
nós. Só é verdadeiramente grato quem pôde alimentar a esperança e só alimentou a esperança quem
realmente soube ser grato pelas pequenas coisas, pelas pequenas vitórias cotidianas.
Ao longo dessa trajetória temos muito a celebrar, e por isso somos gratos! Nosso entusiasmo começa pela
riqueza comunitária que vivenciamos todos os dias, com a sua presença enriquecendo a nossa; em uma
cultura de corresponsabilidade em que cada um assume o seu papel e não negligencia o que lhe compete,
pois o aprender exige que cada um (a) dê sua parcela de compromisso.
Somos gratos pela nossa capacidade de reinvenção. Em um momento desafiador, mesclamos tecnologias
para o formato Híbrido a partir da potência que é o Portal Edebê e do Material Didático Digital, além de
integrarmos mais tecnologias ao nosso cotidiano, entre elas, a robótica educacional, Google for Education
e Microsoft Educação, todas essas plataformas, robustas, possibilitaram o melhor para as nossas práticas
cotidianas, através de aulas 100% síncronas (ao vivo). Sobre o uso do Portal Edebê, apenas este ano de
2020, produzimos atividades, podcasts e avaliações que geraram mais de 25.000 acessos, interações e
resolução de questões e simulados. Por meio das ferramentas Meet e Teams, produzimos mais de 36.000
horas de aulas ao vivo e gravadas, com potencial para desenvolver as aprendizagens de todos os nossos
estudantes.
Diante desse contexto de conquistas, seguem algumas informações importantes sobre o INÍCIO DE NOSSAS
ATIVIDADES em 2021, a saber:
Retomada das Aulas: diante do contexto de retomada segura das atividades, a partir das
orientações das autoridades competentes, nossa rotina reorganizada seguirá o seguinte
cronograma:





19 de janeiro: 3ª Série do Ensino Médio.
20 de Janeiro: 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª Série do Ensino Médio.
21 de Janeiro: 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental.
25 de Janeiro: Educação Infantil.

As nossas atividades escolares, nesse primeiro momento, seguirão a modalidade híbrida, já
vivenciada no ano passado. Os estudantes que acompanharão as aulas presencialmente, terão
suas rotinas organizadas nos cinco dias da semana (conforme percentual indicado pelas
autoridades). Caso a quantidade de alunos que retornem às aulas presenciais ultrapasse o limite
permitido, haverá rodízio semanal de grupos de alunos em cada turma.
Importa recordar que a 1ª a 2ª séries do EM ainda permanecem, nesse primeiro momento, com
as aulas em formato remoto, aguardando a autorização das autoridades sanitárias.
Reforçamos que mediante os cuidados preventivos realizados pela escola, asseguramos a vigência
de um rigoroso protocolo de sanitização em todos os nossos ambientes, além do uso obrigatório
dos equipamentos de segurança.
Assim, em vista da nossa organização, segue formulário para indicação da modalidade a ser
vivenciada neste primeiro momento de aulas, disponível através do seguinte link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OcXHWsNWhkWJg2_dpsgi4Hi4NVGinD5Ii
TJmWlLNSnRUM1lTR01BVUFYUDE1RVZHWVlTSlJPN084Ui4u
Cada estudante (da Educação Infantil ao Ensino Médio), além da agenda on-line, terá acesso a duas
plataformas de aprendizagem, para acompanhamento das aulas e realização das atividades
cotidianas: Portal Edebê e Google for Education, cada uma com login e senha específicos.
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Até o final de janeiro é o prazo limite para que todos os estudantes estejam com os dois acessos
em pleno uso.
A Rede Salesiana Brasil de Escolas fez uma mudança no fardamento de todas as escolas salesianas
a partir deste ano. Assim, nesse período de transição utilizaremos os dois modelos (o antigo e o
novo). Recordamos que na lojinha Nossa Senhora Auxiliadora encontram-se disponíveis
fardamentos com valores promocionais.
Ao longo do período de 13 a 18 de janeiro, estaremos realizando reuniões com as famílias dos
estudantes, conforme horário indicado abaixo. As reuniões serão realizadas presencialmente,
seguindo todos os protocolos de biossegurança.




Ensino Fundamental (2º ao 6º Ano): 13 de janeiro, às 19h.
Ensino Fundamental (7º Ano a 3ª Série do Ensino Médio): 14 de janeiro, às 19h.
Educação Infantil ao 1º Ano: 18 de janeiro, às 19h.
* O acesso à escola deverá ser realizado pela Av. João Pessoa.

Continuamos com a campanha “Vem comigo!”, onde você indica um amigo e garante descontos
especiais na primeira mensalidade. Não perca esta oportunidade!
Os livros didáticos já estão disponíveis para compra, nas respectivas editoras e livrarias. Sobre os
livros a serem adquiridos pela Editora Edebê, a entrega será realizada no Colégio Juvenal, assim como
já foi informado o código que garante a gratuidade do frete dos livros da Editora Sophos, conforme
comunicação encaminhada às famílias via Agenda on-line.
O Material de Robótica (6º a 9º ano) também já se encontra disponível para venda. Maiores
informações podem ser encontradas na lista de material didático em nosso site
www.juvenaldecarvalho.com.br.
Nossos canais de atendimento seguem disponíveis para atendê-los em qualquer dificuldade.
Sem mais, agradecemos a parceria e seguimos em um novo ano, movidos pela esperança e com muito
mais entusiasmo pela vida.
Com afeto,
Equipe de Gestão.
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