Querida Família!
Bem-vinda a um ano de encontros, aprendizagens e convivência!

Essa é a convicção que nos acompanha na continuidade
de nossas atividades escolares.
Estamos vivendo momentos importantes em nossa história, especialmente
marcados pela pandemia do Covid-19. Em meio a tantas incertezas, vemos brotar
sementes de esperança. Como nos diz Cora Coralina, “há mais esperança nos
meus passos do que tristeza nos meus ombros”. Reafirmamos, assim, nosso
acolhimento pelas situações vividas por cada um/a de vocês com a firme esperança de
que este novo ano será portador de boas novas de vida, saúde e paz.
Com olhos atentos às orientações das secretarias de saúde e educação, e enquanto
aguardamos o processo de imunização da população, as Instituições Educativas darão
continuidade aos seus processos educacionais, seja na forma presencial, remota ou
híbrida, obedecendo todos os protocolos de segurança e com vistas ao
desenvolvimento das aprendizagens e à saúde e segurança de toda a nossa
comunidade educativa.
Continuamos engajados na tarefa de cuidarmos uns/as dos/as outros/as, atentos
aos muitos desafios que nos acompanham desde o início da pandemia. Seguimos
comprometidos com o projeto educativo capaz de tecer redes e conexões de cuidado
e aprendizados compartilhados e impulsionadores de Projeto de vida.
Nossa Missão, impulsionada pelo carisma vicentino, se concretiza em nossa prática
pedagógica voltada ao desenvolvimento integral de cada estudante, numa relação de
colaboração entre a Escola e a Família. Construir laços de pertença, potencializar seus
aprendizados e apoiar cada estudante na construção de seu projeto de vida,
constituem as intencionalidades basilares deste Jeito Vicentino de Educar.
Os valores do Evangelho e de nosso carisma, nos impelem a conectar e cuidar de
gente. Queremos construir juntos um itinerário de aprendizagem e convivência nesse
ano de 2021.
Inspirados em Santa Luísa de Marillac e São Vicente de Paulo, buscamos, cada um/a
de nós, trilhar percursos educativos com a mesma paixão, competência e empenho.
Desejamos que, em 2021, continuemos aprendendo juntos/as, aprimorando nossas
conexões de amor afetivo e efetivo.

Nossas conexões importam! Todas elas!
Conexões que cuidam das PESSOAS. Conexões orientadas por VALORES. Conexões que despertam ATITUDES.
Que seja um ano de bênçãos,
como é abençoada a sua
família em nossas Instituições.

É tempo de

