
Agradecemos a participação de todos neste processo de discernimento na busca de assertividade, e 

unidos às famílias caminhamos, proporcionando às crianças e jovens a melhor educação e formação, 

porque mais do que conhecimentos teóricos, acreditamos na formação de valores, de cidadãos 

conscientes, éticos, em busca de uma sociedade mais justa e solidária.

Observação para as famílias que optaram pelo retorno presencial na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais: teremos uma reunião online para cada segmento, a participação é 

condição para que o aluno volte às aulas presenciais, assim como, o cumprimento de todas as 

medidas de profilaxia.  Dia 1º de outubro, de 19h às 20h Educação Infantil e dia 08 de outubro, de 19h às 

20h Ensino Fundamental Anos Iniciais. O link para a reunião será enviado nos próximos dias.

       

Atenderemos exclusivamente os alunos que responderam afirmativamente ao interesse de retorno às 

aulas presenciais, via formulário enviado.

Ir. Inês Mendes de Jesus

Tivemos um total de 17% de famílias que optaram pelo retorno presencial. Destes, 25,5% são alunos da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais e 8.5%, alunos do Ensino Fundamental Anos Finais 

e Ensino Médio.

Diretora        

Brasília, 29 de setembro de 2020

Ÿ 05 de outubro, retorno da Educação Infantil.

Continuaremos com as aulas totalmente mediadas pela internet para 83% das famílias que assim 

optaram.

Ÿ 14 de outubro, retorno do Ensino Fundamental Anos Iniciais.

Juntos somos mais fortes!

Ficam assim estabelecidas as seguintes datas para retorno:

Para os alunos do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, manteremos as aulas mediadas 

pela internet, uma vez que o número de famílias, que optaram pelo retorno, foi bastante reduzido. A 

maioria das turmas teria uma média de 2 alunos, o que não traria ganho significativo no processo de 

socialização  para o aluno.

Passamos agora às decisões tomadas a partir deste universo de informações e interesses.

O Colégio Perpétuo Socorro, buscando mais uma vez a assertividade em suas decisões, analisou eixos 

importantes para o processo de decisão do possível retorno às aulas presenciais, sendo esses eixos, a 

valorização do cenário epidemiológico da Covid-19, os aspectos de biossegurança, as questões 

pedagógicas, emocionais, e também uma cuidadosa leitura dos formulários de consulta a vocês, 

familiares responsáveis pelos nossos alunos. 

Prezadas Famílias do Perpétuo Socorro,
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