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COMUNICADO
Srs. Pais, Sras. Mães, Responsáveis, Paz e Bem!
“Nesta páscoa, conquistamos um direito fundamental, que não nos será tirado: o direito à esperança. Uma
esperança nova, viva, que vem de Deus. ” (Papa Francisco)
O Colégio Nossa Senhora da Piedade, em consonância com as medidas da Confederação das Escolas
Particulares de Sergipe-FENEN/SE, em nova reunião virtual realizada no dia 10 de abril de 2020, às 9h,
onde houve o entendimento, por ampla maioria, decidiu conceder os 15 (quinze) dias restantes de férias
escolares dos alunos. A previsão de retorno das atividades será no dia 04 de maio. O período de férias já era
previsto em nosso calendário escolar, restando ainda 10 dias para reposição de aulas, devido a suspensão das
atividades escolares no mês de março.
Desta forma, informamos:
1. As atividades de suporte pedagógico digital continuarão disponibilizadas por nossos parceiros, Piajet,
FTD e Moderna, para seus filhos no período de férias;
2. A última semana de férias dos alunos possibilitará à equipe de professores a participação de
capacitação no período de 27 a 02 de maio para o trabalho com atividades escolares não presenciais;
3. As atividades escolares não presenciais poderão ter seu início no dia 04 de maio de 2020,
observando-se as diretrizes divulgadas em Resolução do Conselho Estadual de Educação de Sergipe
(CCE/SE);
4. O CNSP divulgará todas as ações a serem desenvolvidas no período de retorno das atividades
escolares se ainda perdurar o isolamento social, destacando que a carga horária estabelecida em
nosso Regimento escolar vigente para o ano letivo de 2020 será fielmente cumprida. Teremos
sábados letivos previstos em calendário, e outras atividades que serão claramente pontuadas para as
famílias como atividades complementares.
É importante ressaltar que a situação atual não possui modelos comparativos, tratando-se de uma
situação sem precedentes, não apenas em escala nacional, como mundial, portanto, demanda dúvidas
e discernimento em seu enfrentamento, ante seus efeitos duradouros na sociedade e na economia. O
CNSP é sensível as numerosas dificuldades a serem enfrentadas por todos nós: famílias, sociedade,
colégio, por isso preza por garantir a PRESERVAÇÃO DA VIDA bem como, a sustentabilidade de
nossos serviços. Deste modo, nos colocamos a inteira disposição para dirimir dúvidas, prestar
esclarecimentos e firmar nossa unidade. Precisamos estar nesse momento separados, mas jamais
distantes ou indiferentes de nossa missão.
Com esperança de encontrá-los em breve,
Ir. Leidiana Bezerra de Lima
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