CIRCULAR 01/2022 – RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS – 2022
“ Tudo por amor, nada por força”
Recife, 31 de janeiro de 2022.

Prezadas famílias e estudantes:

Estamos felizes em iniciar mais um ano letivo! Sentimos saudade da alegria em
nossa casa salesiana, pois são vocês que a transformam neste espaço de construção
coletiva, partilha, diálogo e gratidão. Com esse coração agradecido, aguardamos a presença
de todos e todas amanhã, dia 01 de fevereiro, para iniciarmos mais uma jornada de desafios
e, certamente, de muitas conquistas. Reiteramos que em alinhamento com as normas legais
do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Secretaria de Educação e Esportes de
Pernambuco (SEE/PE) e do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Pernambuco
(SINEPE/PE) o retorno às aulas se dará de forma presencial, obedecendo os protocolos
setoriais da educação.
Ainda nos encontramos num cenário de pandemia da COVID 19,
exigindo de cada um de nós o cumprimento de normas protocolares específicas, numa atitude
de cuidado consigo e com o próximo. Ao mesmo tempo sabemos da importância comprovada
do retorno às aulas presenciais, considerando todas as dificuldades pedagógicas e
emocionais resultantes desses dois anos de ensino remoto e híbrido. Todos os nossos
espaços foram preparados para recebê-los e toda a nossa equipe buscará atender às
demandas que se apresentarem, com qualidade administrativa e pedagógica. Ressaltamos
que monitoramos as decisões sanitárias governamentais e, no caso de novas orientações
quanto à educação no nosso estado, informaremos nos canais oficiais de comunicação da
escola: e-mail dos responsáveis, redes sociais e agenda eletrônica.
Considerando e respeitando a insegurança de algumas famílias neste
retorno presencial, orientamos que caso algum (a) estudante, por motivos particulares, ainda
não retorne presencialmente à escola, informem de imediato às respectivas coordenações
pedagógicas para que sejam articuladas as ações que permitirão ao (à) estudante o acesso
à rotina de estudos, materiais didáticos e/ou instrumentos avaliativos de forma assíncrona.
O Auxiliadora possui protocolos seguros que estão sendo enviados
às famílias juntamente com este comunicado. Contamos com a parceria de todos para que
iniciemos o ano de 2022 garantindo tranquilidade e efetividade nas atividades letivas. Para
garantir a segurança e saúde de estudantes, educadores e colaboradores, não serão
permitidas aglomerações nos setores e nem o acesso dos responsáveis aos espaços
escolares sem a devida autorização. Os atendimentos com as coordenações se darão de
forma remota e os presenciais (caso seja necessário) deverão ser agendados através dos
contatos:
Educação Infantil ao 2º ano: MARIVANIA TERCEIRO DOS SANTOS - 9 9664 0680
3º ao 7º ano: ALESSANDRA CHRISTIANI CARDOSO DOS SANTOS – 9 9664 0678
8º ano ao Ensino Médio: ROSA COSTA FALCAO – 9 9664 0679
Na certeza da benção e proteção de Nossa Senhora Auxiliadora
seguiremos JUNTOS nesta nossa missão, tendo como fundamento e inspiração o legado de
Dom Bosco e Madre Mazzarello e estaremos sempre à disposição para esclarecimentos e
ajuda no que necessitarem.

Ir. Robelvânia Gomes de Lima
Direção e Equipe Gestora

