Guarulhos, março de 2020.
Aos Pais dos nossos Alunos
Confiança
Quando a incerteza atinge as mais sólidas organizações do planeta, quando a cada
minuto surgem surpresas, quando ansiamos por notícias que nos tragam tranquilidade
e elas não chegam, precisamos contar com o apoio daqueles em que depositamos nossa
confiança.
Confiança é o que nós do Colégio CEAF queremos oferecer aos pais neste momento em
que sua rotina está totalmente afetada pela Covid-19. A partir do momento em que
fomos forçados a interromper as aulas presenciais, nossas equipes da área pedagógica
e tecnológica foram mobilizadas para fornecerem orientações e produzirem aulas
gravadas (para o caso da suspensão de aulas for além do período de férias). Mesmo
assim, estamos cientes das dificuldades de manter-se o ritmo de estudos dos alunos.
Existem limitações naturais decorrentes do isolamento, mas, quando as aulas
retornarem, reuniremos mais recursos ainda para a reconstrução da vida normal. Ela
pode demorar, mas vai chegar.
Uma coisa é certa: não deixaremos nenhum aluno para trás. Mobilizaremos tudo o que
for possível para cumprir nossa programação deste difícil ano letivo. E pedimos a vossa
contribuição também, para que não nos deixem para trás, não tomem atitudes
precipitadas como rescisão contratual, estamos todos aqui trabalhando por nossos
alunos e estamos abertos à negociação e prorrogação de prazos para os pagamentos,
nosso compromisso é com a continuidade do ensino.
Sim, há dúvidas sobre as provas, sobre o retorno, sobre se teremos aulas aos sábados
para compensar, etc. Estamos construindo vários cenários e o que será feito em cada
um. Estamos acompanhando o rumo das decisões oficiais sobre a quarentena e,
havendo impacto real e efetivo, informaremos aos pais e estudantes quais cenários
serão adotados.
No momento a data para nosso retorno será em 04 de maio. Mas é de suma importância
que os senhores se mantenham atentos às nossas mídias sociais para todas as
informações.
Procuraremos exercer o bom-senso em nossos esforços para oferecermos a melhor
solução, sempre com equilíbrio.
Entre as dúvidas que temos de enfrentar, há uma certeza – a de que saberemos honrar
a confiança que une a família CEAF.
Vamos superar essa crise, um passo de cada vez. Vamos superar!

