
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA

 Educação Infantil e Ensino Fundamental

Campinas, 27 de março de 2020. 

Prezados Pais/responsáveis,

Temos acompanhado a orientação para adoção de medidas de segurança tendo em vista à

contenção  do  COVID-19  –  Coronavírus.  Com  a  impossibilidade  de  realização  das  atividades

presenciais,  nosso  colégio  dará  continuidade  aos  trabalhos  pedagógicos  a  distância,  conforme

autorização  da  Secretaria  Estadual  da  Educação.  A  deliberação  garante  que  as  atividades

pedagógicas  realizadas  nesse  formato  durante  o  período  de  suspensão  de  aulas,  poderão  ser

computadas como dias letivos. 

É muito importante que os alunos mantenham o ritmo de estudo para que o processo de

ensino aprendizagem não seja comprometido. O Colégio Nossa Senhora da Misericórdia além das

atividades impressas enviadas para a casa, disponibilizará no site, videosaulas das várias disciplinas

dando continuidade aos conteúdos pré-estabelecidos. Estas atividades serão corrigidas e revisadas

posteriormente no retorno às aulas. 

Além disso, compartilharemos em nossas redes sociais (Facebook e Instagram) atividades

lúdicas  e  educativas,  como  oficinas,  brincadeiras,  contação  de  histórias,  sugestões  de  jogos

esportivos e musicalização.

Lembramos que a BNCC propõe o desenvolvimento da capacidade autônoma do aluno. O

aluno torna-se PROTAGONISTA de seu aprendizado, quando o estimulamos a buscar informação e

a construir conhecimento. 

Esta nova modalidade com uso virtual exigirá mudanças que, certamente, serão desafiadoras

para os responsáveis, alunos e educadores. Diante das limitações geradas pela situação, é hora de

nos reinventarmos! Estamos a disposição para total apoio às famílias com o objetivo de zelar pelo

bem estar de nossos alunos e por um aprendizado de excelência. 

Esta é uma situação única e o Colégio Nossa Senhora da Misericórdia  está  trabalhando

diuturnamente para encontrar a melhor solução para todos os pais e alunos que confiam em nosso

projeto educativo.

Esperamos, o mais breve possível, estarmos juntos! Somos todos Misericórdia!
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