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Joinville, 31 de março de 2020. 

 
Prezados pais e/ou responsáveis! 
        
        Quem diria, prezados pais, professores, colaboradores e queridos alunos, que em determinado tempo, 
o mundo todo estaria em quarentena, provocada por um surto de um vírus, minúsculo, mas muito feroz, 
capaz de mudar o cenário da história. 
        O mundo está em quarentena, o Brasil e nós, joinvilenses, também estamos, precisamos ficar em casa 
para nos proteger, proteger nossas famílias e a todos que amamos. Diante da fragilidade humana, 
precisamos usar todos os meios de autodefesa, como esse tempo de isolamento social.  
        O que mais se ouve, além dos números divulgados pelos meios de comunicação e órgãos públicos, é a 
palavra crise. Crise na economia, na política, no meio ambiente, na saúde, na educação e vai por aí afora. 
        Uma situação de grandes conflitos e incertezas para todos nós, muitos desafios para as famílias, para 
as instituições, para o mundo. 
        Novos tempos, novas demandas também para a família Santos Anjos, para nossos educadores, 
coordenadores, gestores e também grandes necessidades para as famílias dos nossos queridos alunos, em 
casa, 24 horas por dia. 
       Entre nós, cresce sempre mais a consciência da complexidade de educar, efetiva e integralmente os 
nossos jovens, as criancinhas e adolescentes num cenário completamente novo, quando acreditamos 
sempre na presença e no papel fundamental e, cada vez mais, imprescindível do educador, com nossos 
educandos aqui no nosso espaço privilegiado de educação. 
       Ao educador cabe uma atitude otimista, porque a educação aposta na esperança de que tudo isso vai 
passar, as dificuldades de hoje nos ensinam para o amanhã. Temos compromisso com o acerto e não com 
o erro, com o bem e não com o mal, com a justiça e não com a injustiça. O caminho do bem se revela com 
toda sua força espiritual, supera toda a ameaça do mal. 
       Considerando esse cenário e ouvindo todas as contribuições dos educadores, dos pais, dos alunos, 
continuamos nossa busca pela excelência e agradecemos a parceria das famílias e dos colaboradores que 
têm sempre se empenhado em fazer o melhor. 
        Nosso corpo docente e equipe pedagógica está trabalhando incessantemente respondendo, com 
propriedade, a todos os apelos, dúvidas e situações que se apresentam. Portanto, concordamos que esta 
situação é nova e num período tão turbulento, percebemos que todos estão dando o seu melhor para 
acertar, embora nem sempre consigamos atingir os objetivos comuns. 
        A previsão de retornar às aulas presenciais é no dia 20 de abril (segunda-feira), sendo que no dia 21 de 
abril também temos a intenção de cumprir mais esse dia letivo (mesmo sendo Feriado Nacional). Porém, 
tal decisão depende das orientações do Conselho Estadual de Educação e dos demais órgãos competentes.   
      Em relação ao calendário letivo, nossa intenção é cumpri-lo integralmente, com reposição de aulas para 
complementar os estudos e atividades que estão sendo realizados remotamente, porém não temos ainda 
condições de encaminhar esse calendário, pois dependemos das próximas decisões e/ou orientações. 
        Quaisquer dúvidas ou necessidades, solicitamos que sejam encaminhadas para o e-mail 
secretaria@santosanjos.g12.br, que as mesmas serão redirecionadas aos diversos setores. 
 
Estamos a serviço do bem, da justiça e da vida. 
 
Acolher para cuidar da vida.  
Eis a nossa missão! 
 
Atenciosamente, 

A Coordenação/A Direção. 
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