
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio das Ostras, 28 de janeiro de 2021. 
 

Querida Comunidade Escolar, 
 

a alegria do recomeço bate à porta, como fênix ressurgimos das cinzas do medo e 
transitamos através da união para uma perspectiva de ESPERANÇA. Os tempos 
difíceis nos despertaram uma forte consciência de IGUALDADE. Diante do vírus, 
descobrimos o quanto precisamos uns dos outros, já que fomos vulnerabilizados, sem 
distinção. 

 

Sob forte tempestade, reforçamos a consciência de sermos uma Comunidade 
Mundial que viaja no mesmo barco e, a partir deste cenário, redescobrimos a 
fraternidade que nos une enquanto filhos de Deus. Retorna-se então ao cerne de tudo: 
o amor ao próximo. 

Amor esse que foi capaz de unir em prece pessoas do mundo inteiro, de todas 
as religiões, pedindo pela mesma força, coragem e inspiração para vencer os tempos 
difíceis. Transbordando gratidão concluímos: nossas orações foram atendidas! 

Exaltemos a ciência! Nunca uma vacina havia sido produzida em tão pouco 
tempo. Trata-se de um grande marco histórico que nos devolve a ESPERANÇA, 
oriunda da fé, e nos impulsiona novamente a seguir, apesar de todos os desafios. 
Afinal, por que não ciência e religião caminharem de forma colaborativa? 

 

Depois da tormenta, vislumbramos uma realidade universal mais solidária, 
fraterna, digna e respeitosa às individualidades. Experimentamos novamente, a 
certeza da ação de Deus em tudo. Belos dias melhores nos esperam... 

E lembrem-se: 

"A esperança é para nós (cristãos) qual âncora da alma, segura, firme..." (Hb 6,19) 

Munidos de gratidão e entusiasmo, retornamos às atividades deste ano letivo 
com a seguinte programação: 

 

• 01/02 - Reunião Pedagógica e formação para os professores. 
 

• Início das aulas: 
❖ 02/02 - Fundamental II e Ensino Médio 
❖ 04/02 - Outros segmentos 

Obs: A entrega dos materiais solicitados para as turmas do Fundamental I 
acontecerá no retorno das aulas presenciais. Favor aguardar orientação das 
coordenações. 

Nesse primeiro momento, por conta de todo o contexto da pandemia, as aulas serão 
remotas (online). Tão breve, a partir das determinações legais dos órgãos 
competentes, retomaremos o ensino presencial. 

Um carinhoso abraço, 
Ir. Neuza Zampirolli 

Diretora 


