
 
REUNIÃO DE PAIS - 15 DE MAIO DE 2021 

GD 026/2021 

São Paulo, 12 de maio de 2021. 

Senhores pais e/ou responsáveis,  

Desejamos que todos os seus familiares e amigos estejam bem de saúde e em paz. 

Estamos com saudades de todos vocês, mas ainda temos que ter atenção às restrições 

sanitárias, por essa razão pensamos em uma dinâmica um pouco diferente para realizar 

a Reunião de Pais no próximo sábado, dia 15 de maio, das 08h às 11h45. 

O Ensino Fundamental II e Ensino Médio terão uma dinâmica que permitirá que os pais 

e/ou responsáveis conversem em particular com cada professor de seus filhos. Os 

senhores poderão agendar o horário para conversa direta com o docente via telefonista 

do Colégio Consolata (11 2238-4848), com as colaboradoras Sra. Simone e Sra. Denise.  

O agendamento terá início na quarta-feira, dia 12 de maio, às 7h30 com o término na 

sexta-feira, dia 14 de maio, às 17h. Para viabilizar o maior número possível de 

atendimentos, cada agendamento terá até 10 minutos de duração. Pedimos que 

compreendam e respeitem esse tempo de atendimento.  

No ato do agendamento, as recepcionistas solicitarão o e-mail do pai, mãe e/ou 

responsável que está pedindo o atendimento. É importante que este e-mail seja válido 

e ativo, pois nele os senhores receberão o link de acesso exclusivo para a reunião. Caso 

queiram agendar uma conversa com as coordenadoras do segmento, basta informar na 

ligação que será providenciado o horário. 

Assim como compreendemos todos os desafios que os senhores enfrentam nestes 

tempos de pandemia, temos a certeza de que os senhores também compreendem a 

complexidade que envolve essas novas dinâmicas de funcionamento da rotina escolar. 

Variáveis como queda de energia ou internet da casa, assim como o preenchimento total 

de vagas para atendimento no sábado pelo professor, serão revistas pela coordenação 

o que garantirá aos senhores o atendimento durante a semana seguinte. 

Não temos palavras que possam expressar a nossa gratidão aos senhores. A 

compreensão, o respeito e a capacidade de diálogo que cada um demonstrou ao longo 

desta pandemia tornou o nosso fardo mais suave.  

Em suma, comprovamos que quando cultivamos o bem é o bem que recolhemos. Que 

Nossa Senhora Consolata continue abençoando e protegendo os senhores, seus filhos e 

todas as pessoas que estão em seu círculo familiar. 
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