
 
 
 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA 

 
Circular da direção: 12/2020 

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2020. 
 

Assunto: Orientações sobre o Calendário Escolar, Enquete e Avaliações do 2º bimestre 
 

 
Estimados alunos, pais/responsáveis e educadores, 
 
 

Esperamos que estejam bem, com saúde e em paz nos seus lares. 
 

Sentimos falta da rotina dentro do Colégio e grande saudade de todos, em especial dos nossos alunos! 
 

Estamos articulando, com a Rede de Educação Rossello (REDUCAR) e com a nossa Unidade do Rio de 
Janeiro, os preparativos para um possível retorno às aulas presenciais.  
 

Através de reuniões de planejamento e com a formação de um comitê interno de prevenção, estamos nos 
organizando institucionalmente com protocolos, visando o cumprimento de normas de higienização, de 
segurança e de adaptação dos espaços escolares, para recebermos os estudantes e colaboradores 
com responsabilidade e acolhimento, tendo em vista o  nosso reencontro nos ambientes físicos do colégio.  
 

Foi enviada uma enquete aos pais e responsáveis, no dia 25/06, com o objetivo de escuta e contribuição 
dos mesmos. Será oportuno agregar os anseios das famílias ao nosso Plano de Retomada Institucional. 
Ressaltamos que seguiremos os prazos, definições e orientações estabelecidas pelas Secretarias da Saúde 
e da Educação da nossa cidade sobre o retorno às aulas presenciais. 
 

Solicitamos a participação dos pais/responsáveis dos nossos alunos no preenchimento e envio dessa 
enquete, pelo App Escola em Movimento, com prazo até o dia 29 de junho. 
 

Enquanto isso, permaneceremos com as aulas online e o ensino remoto e interativo com todas as nossas 
turmas e agradecemos os esforços e disciplina dos educadores, dos alunos e de suas famílias. Juntos, 
confiamos que neste novo processo de ensino e aprendizagem remoto/online, atingiremos os resultados 
pedagógicos desejáveis e cada vez mais satisfatórios. 
 

Sem perder o foco na aprendizagem e na missão educativa do educar “na” e “para” a Misericórdia, 
encaminhamos o calendário escolar previsto para o 2º bimestre letivo: 
 

✓ De 6 a 17 de julho: período de Atividades Avaliativas Bimestrais do Segundo ano do Ensino 
Fundamental I ao Ensino Médio; 

✓ Dia 11 de julho, às 16h (sábado): Live Arraiá Musical da Quarentena – pelo Instagram do Colégio; 
✓ Dia 17 de julho: " Chá dos Avós" para os alunos da Educação Infantil; (enviaremos maiores 

informações); 
✓ De 20 a 31 de julho: período sem aula - recesso escolar; 
✓ De 03 a 07 de agosto: período de Segunda Chamada de avaliações; 
✓ 12 de agosto: disponibilização dos boletins do 2º Bimestre no site; 
✓ De 17 a 21 de agosto: período de Recuperação do 2°bimestre; 
✓ Dia 26 de agosto: disponibilização dos boletins com a Recuperação do 2º Bimestre 

 

Agradecemos a parceria de todos. 
Continuaremos trabalhando com a atenção e o profissionalismo necessários.   
Cuidem-se e cuidem dos seus! 
 

Guimarães Rosa afirma que “viver é muito perigoso... Porque aprender a viver é que é o viver mesmo... 
Travessia perigosa, mas é a da vida”.  
Na certeza de que Deus é um Deus da Vida e caminha conosco em nosso tropeçar, renovemos nossa 
confiança na promessa da “vida plena” anunciada por Jesus.   
 

Juntos somos mais fortes! 
#somostodosmisericordia  

Equipe Diretiva Colégio Nossa Senhora da Misericórdia – REDUCAR-RJ 


