
 

 

 

 

 

 

 

Recife, 01 de outubro de 2020 

Prezada Família, 

 

“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus”. 

 (Ecl. 3.1) 

  

Neste momento histórico, compreendemos que nossa existência é frágil e, ao mesmo tempo, muito preciosa 

diante de Deus, exigindo de nós o cuidado para que haja o florescimento. Na luta para preservar a vida, somos 

convidados a refletir questões que nos interpelam: Que valor tem a vida? Que ciência e sabedoria poderiam 

preservá-la, a não ser a própria pessoa humana, neste tempo de pandemia da Covid-19?  

 Nossa Escola, que antes era palco de encontro de alunos, professores e outros profissionais, de repente 

ficou deserta. Os ambientes educativos ficaram vazios, os portões foram fechados. Mas nós acreditamos que não 

nos cabe apenas viver a história, temos a responsabilidade de transformá-la. É por isso que nos reinventamos. 

Porque é nosso dever proporcionar oportunidades educativas aos nossos alunos, onde quer que eles estejam. 

Durante esse tempo de isolamento social, temos nos empenhado arduamente para assegurar que nossa presença 

educativa chegue a todos. Utilizamos nossa experiência para criar novas maneiras de nos conectar. Revisitamos 

a didática, reunimos o corpo docente e buscamos tecnologia e inovação para podermos estar perto de cada 

estudante, ao menos na modalidade de aulas remotas. O reconhecimento que temos recebido nos dá um aval no 

caminho que estamos trilhando. Quando tudo isso passar, não voltaremos ao que éramos. Estaremos diferentes, 

melhores, munidos de ferramentas inovadoras para ampliar o conhecimento. Teremos a vivência de quem superou 

as adversidades, mantendo a conexão essencial para a educação. Estaremos lado a lado novamente, mas com a 

convicção de que em momento algum ficamos sozinhos.  

  E o ano de 2021 ainda nem começou, mas, inspirados por tantas conquistas, teremos mais novidades. 

Confiança e credibilidade se constroem com muito trabalho e seriedade para a formação do “bom cristão 

e honesto cidadão”. Afinal, são 74 anos de história, tradição e inovação. 

         Iniciamos a campanha de efetivação das matrículas para o ano de 2021. Mediante a procura de alunos 

novatos até esta data, precisamos de uma previsão de vagas para os alunos atuais, garantido as matrículas para 

o próximo ano. Portanto, solicitamos o preenchimento e devolução do formulário em anexo até a data explicitada 

no mesmo.  

Recebam nossa gratidão e nosso carinho, na certeza que esta instituição se preocupa não só com o bem-

estar dos seus alunos, mas também com a excelência da sua vida em família. 

         Sem mais, agradecemos pela colaboração e a imensa parceria de todos (as), estando à disposição para 

eventuais esclarecimentos. 

        Atenciosamente, 

 

Ir. Maria Robelvânia Gomes de Lima 
Direção 

Rede Salesiana de Escola 
Colégio Maria Auxiliadora  
www.colegioauxiliadora.com.br 
Rua Joaquim Nabuco 237,  
Graças – Recife-PE 
Fone: (81) 3222-4097   
 C.N.P.J.: 10.809.838/00001-84 



 

CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 2021 

 

 

Eu, ____________________________________________________ 

RG____________________________, confirmo que______________ 

_______________________________________ do (a) _______(ano) do(a) 

_______________________( nível de ensino) , irá permanecer neste Estabelecimento de 

Ensino, no ano de 2021. 

Recife, _______ de _____________________ de 2020. 

 

Enviar a confirmação até o dia 31 de Outubro para o e.mail – 

secretaria@colegioauxiliadora.com.br 

 

 

 

 

 


