
   COLÉGIO CIDADE DAS HORTÊNSIAS 

 

SOBRE O RECESSO ESCOLAR 
 

 PREZADAS FAMÍLIAS E ALUNOS! 

 

 Desde o dia 17 de março deste ano, estamos recolhidos em 

nossos lares, buscando respeitar as orientações de órgãos 

competentes e comprometidos com a saúde de todos. Sabemos o quão 

grandes são os desafios que esta pandemia nos impõe, mas seguimos 

enfrentando cada um desses desafios sem esquecer que estamos 

juntos mesmo estando a distância. Professores e famílias estão sendo 

incansáveis ao buscarem alternativas para que todos os alunos possam 

continuar a terem acesso aos conteúdos e, dessa forma, continuarem 

a estudar diariamente. Assim como os professores, os alunos também 

precisaram se reinventar para usufruírem o máximo desse novo 

formato de ensino. 

 Diante de um cenário de incertezas e sem sabermos uma data 

de retorno, buscamos implementar as soluções virtuais com a máxima 

agilidade. Todos os professores da Coopec estão trabalhando 

intensamente para melhorar as atividades dia a dia, facilitando o 

aprendizado, realizando atividades diversificadas e atendendo a cada 

solicitação vinda de um aluno.  Reconhecemos que o desafio é 

grande também para as famílias, sobretudo na Educação Infantil e nas 

séries iniciais, devido à grande dependência que a pouca idade dos 

alunos exige dos pais. Porém, em linha com as orientações do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), órgão que define as diretrizes da 

Educação Básica do nosso país, é fundamental que o desenvolvimento 

dos alunos não seja interrompido em nenhuma área de aprendizagem, 



sendo assim, seguimos com o nosso calendário escolar sem quaisquer 

interrupções, buscando oferecer aos alunos a possibilidade de 

continuarem a aprender e vivenciar da melhor forma possível, mesmo 

que com adequações necessárias, o ano letivo de 2020. 

 Dando sequência ao ano letivo, respeitando o calendário escolar 

e as orientações recebidas de órgãos da área de educação, 

realizaremos o RECESSO ESCOLAR da COOPEC, a partir do dia 6/7 

até 17/7, sendo assim computados 10 dias letivos sem 

atividades escolares.  O processo ensino/aprendizagem deve ser 

protegido da exaustão, da rotina e da prática repetitiva para que não 

venha a sofrer desgastes e produzir prejuízos ainda maiores aos 

discentes e docentes. Estamos com toda a equipe de nossa escola 

trabalhando, incansavelmente e intensamente, em home office, 

diretores, professores, coordenadores unidos  para atender  e manter 

as aulas e atividades  com a melhor qualidade em nossa plataforma 

PLURALL, e  a administração da COOPEC continua atendendo a todas 

as famílias, ouvindo uma a uma, buscando a melhor solução para os 

impasses causados pela pandemia COVID- 19. 

 Agradecemos a grande demonstração de união das famílias com 

a escola, a compreensão e comprometimento dos pais em relação às 

propostas de ensino efetuadas neste momento ímpar que estamos 

vivendo.  

 

                                                    

 

                                          Atenciosamente, 

 

                                       Direção / COOPEC 

 

 


