
 

   “Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus!” 

                                     

 
Brasília, 15 de setembro de 2020 

 

INFORMATIVO SOBRE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 

Prezados Pais / Responsáveis, 

Esperamos que todos estejam bem. Recentemente, tivemos o pronunciamento das 
autoridades, que sinalizaram a reabertura das escolas, de forma escalonada, iniciando pela 
Educação Infantil. Queremos ressaltar que todas as definições legais para essa decisão só 
foram finalizadas em sentença datada de 13/09, como complemento do acordo homologado 
em 27 de agosto que determinava a autorização para reabertura a partir do dia 21/09. 

Sabemos que o momento traz dúvidas e inseguranças, mas gostaríamos de 
compartilhar com vocês que este tem sido um tema amplamente discutido no Perpétuo. 

Criamos um Comitê de Emergência em Saúde para a Educação, com profissionais dos 
diversos segmentos e consultores especializados na área de saúde, que são também 
pais/mães de alunos do Perpétuo. Discutimos, desde julho, as principais medidas a serem 
tomadas para que o possível retorno às aulas presenciais seja o mais seguro possível. 

Criamos um Manual com todos os protocolos que será divulgado em nossa página, na 
web, para leitura e compreensão de todos sobre o funcionamento do Perpétuo, todas essas 
orientações sobre o retorno às aulas estarão disponíveis sexta-feira, dia 18 de setembro no 
site. 

Para cuidar das famílias, preparamos dois momentos de orientação que serão 
transmitidos em lives, o primeiro, na próxima quinta-feira, dia 17/09, às 17h, com Leo Fraiman, 
conceituado mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano, que trabalhará 
o tema “Projeto de vida como fator de superação”. Tema, esse, relevante e pensado 
especialmente para o momento, e que surgiu a partir da preocupação com a saúde emocional 
da nossa comunidade educativa (em breve, divulgaremos o link). 

Tomamos a decisão de, antes de possivelmente iniciarmos as aulas presenciais, 
realizarmos uma segunda live para esclarecer aos responsáveis uma série de medidas que 
serão necessárias para trazer o filho à escola, e assim, trabalharmos juntos para a proteção de 
todos, de maneira humanizada e transparente. Essa live ocorrerá dia 21/09 às 19h (em breve, 
divulgaremos o link). 

Após assistir às lives, os responsáveis receberão um Formulário, dia 22/09, para 
pesquisa sobre interesse em permanecer com aulas remotas ou em trazer o filho para as aulas 
presenciais. A partir da análise dos resultados, divulgaremos datas para possível retorno.  

Estamos juntos nessa! Contamos com vocês! 

 

Atenciosamente, 
Equipe Diretiva do Colégio Perpétuo Socorro 



 


