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COMUNICADO 02/2021 
 

DE: DIREÇÃO, PROFESSORES E COLABORADORES DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES  
PARA: PAIS DE ALUNOS  
ASSUNTO: CARTA ÀS FAMÍLIAS  

 

 

Estimadas Famílias! 

 

 

É do conhecimento de todos que estamos vivendo o pior momento da pandemia da COVID-19 em nosso país 

e, infelizmente, também em nosso município.  O Contágio atingiu tamanha velocidade que nos obriga a 

repensar nossas estratégias para fortalecer os cuidados com a saúde e o bem estar de todos, neste momento 

tão delicado. 

O momento está se mostrando especialmente desafiador em que a tristeza pelas vidas perdidas e as 

incertezas nos impelem a buscar meios de manter nossa saúde física e mental e, tão importante quanto, 

fortalecer nossa fé e esperança. 

Estamos finalizando a Quaresma e a Páscoa se aproxima. É tempo de celebrar a Ressurreição de Cristo, 

mesmo diante de um cenário tão delicado e preocupante como este que estamos vivendo.   

Nós, direção, professores e colaboradores do Colégio Nossa Senhora das Neves convidamos a todos para 

vivenciar uma semana de fé, reflexão e ação nestes dias que antecedem a Páscoa, a partir do movimento 

“Nós nos cuidamos e cuidamos da nossa comunidade”. 

 A partir do dia 26/03, pedimos que: 

 Redobre ainda mais os cuidados sanitários pessoais; 

 Evite circular por qualquer espaço da cidade; 

 Se precisar ir ao mercado, banco, farmácia ou qualquer outro local, certifique-se de que é 

extremamente necessário e vá sozinho redobrando todos os cuidados para garantir sua proteção; 

 Não visite ninguém e não receba visitas; 

 Não viaje! 

 Se possível, não saia de casa! 

Entendemos que o melhor que podemos fazer por nós e por toda nossa comunidade é tentar reverter a 

situação em que nosso munícipio se encontra neste momento. É preciso ter fé e acreditar que tudo isso vai 

passar, mas como dizia São Tiago (2; 14-26): A fé sem obras, é morta:  

 “Meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer 

prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. 15 Se um irmão 

ou irmã sofrer por falta de vestuário, ou por passar fome, 16 e lhe disserem: 



“Procura viver pacificamente e vai-te aquecendo e comendo como puderes”, e não 

lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum 

bem? 17 Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma”. 

 

Façamos a nossa parte! 

 

Em virtude de todo este cenário e a fim de evitar a circulação de pessoas, o colégio ficará somente na 

modalidade on-line (aulas remotas) nos dias 29, 30 e 31/03/2021.  

Segundo nosso calendário escolar nos dias 01 e 02/04 (quinta e sexta feira) são feriados – Páscoa. 

O atendimento da coordenação pedagógica, secretaria e financeiro será realizado pelos contatos: 

Coordenação Ensino Fundamental 1 e 2 - Vanilda – 99862-5593 

Coordenação Educação Infantil e Ensino Médio - Lucimara – 99976-7426 

Secretaria -  Franceline – 99826-1405 

Financeiro - Franciele – 99833-3251 

 

Vamos intensificar, nos modos possíveis, momentos de oração e preces a Deus para que nos livre deste e de 

muitos males que atentam contra a vida na sociedade, fortalecendo os agentes e profissionais da saúde para 

que realizem tudo o que for necessário para superarmos a ameaça do Coronavírus e de outras enfermidades. 

 

Em Jesus e Maria, 

 

 

 Direção, Professores e Colaboradores 

 

ibaiti, 26 de março de 2021. 

 

 


