
 
Palavra da Diretora 

Um momento de reflexão 
e de ação. 

 
Querida família Perpétuo Socorro, ontem completamos uma semana sem aulas e é incrível como 

parece uma eternidade... estou, e acredito que todos vocês estejam com muitas saudades da nossa rotina 
tão cheia de alegria, movimento e aprendizagem. Tudo parou tão rapidamente. Mas gostaria de assegurar a 
vocês que nós da Equipe Diretiva não paramos um momento e que a cada segundo, estávamos coletando 
informações sobre os desdobramentos, tanto do COVID-19, como, qual seria a melhor forma de darmos 
continuidade aos nossos trabalhos escolares. 

 

Se nossas atividades fossem retomadas no final do mês de março, poderíamos compensar o 
período do Decreto com o tempo que tínhamos previsto para recesso, e tudo transcorreria de forma 
tranquila, mas infelizmente não foi assim e vamos agora precisar prolongar esta situação por um tempo 
indeterminado. 

 

O Colégio Perpétuo Socorro, em união com seus parceiros, Bernoulli Sistema de Ensino, e Casa 
Thomas Jefferson, está trabalhando incansavelmente para mitigar possíveis prejuízos. 

 

Precisamos, portanto nos unirmos para atravessar este momento tão delicado que estamos 
enfrentando, agradeço a todos vocês pelas mensagens positivas e compreensivas, isso mesmo, juntos somos 
muito mais, sabemos que o melhor que podemos fazer agora, por nós e por todos, é cumprir com nosso 
papel de cidadão mantendo o isolamento social. 

 

Decidimos, portanto, reiniciar nossas aulas a partir de 25 de março, quarta-feira, via PORTAL DO 
ALUNO, vocês receberão todas as informações, passo-a-passo por meio de Comunicados que serão 
encaminhados pelas Coordenadoras Pedagógicas a partir de segunda-feira, dia 23 de março, orientando 
alunos e pais. Contamos com a compreensão de todos, pois alunos e professores precisarão de um tempo 
de adaptação com este novo modelo de ensino aprendizagem, mas como disse nosso Papa Francisco: ... o 
campo educativo não se limita à escola convencional. Procurai com coragem novas formas de educação não 
convencionais, segundo as necessidades dos lugares, tempos e das pessoas”. Eu acredito que serão dias de 
grandes descobertas de talentos e crescimento pessoal para todos. 

 

Peço que fiquem atentos ao nosso site, as redes sociais e principalmente ao PORTAL DO ALUNO, 
pois esses serão nossos veículos de comunicação nas próximas semanas. 

 

Lembro que nosso Colégio se encontra fechado, caso tenham dúvidas de acesso às aulas on-line, 
vocês poderão esclarecê-las pelos e-mails: 

 

Educação Infantil: suporte.ed.inf@pertetuosocorro.com.br  
Fundamental I: suporte.fund.I@perpetuosocorro.com.br 
Fundamental II: suporte.fundII@perpetuosocorro.com.br 
Ensino Médio: suporte.ens.medio@perpetuosocorro.com.br 
 

Agradeço a todos vocês que confiaram a educação de seus filhos à nossa Equipe Perpétuo Socorro, 
tenham certeza de que não mediremos esforços para que este novo modelo de ensino aprendizagem seja 
um sucesso. 

 

Convido a todos para nos mantermos também unidos pelas orações e que Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro interceda por você, por cada um de sua casa e por toda a humanidade. 

Que nosso Deus, rico em Misericórdia nos abençoe e nos guarde. 
 

Juntos permaneceremos fortes. 

 
                                    

  Ir. Inês Mendes de Jesus – FDNSC 
  Diretora 
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