
 

 
 
Queridos alunos e famílias,  
 
E, assim, continuamos rendidos diante de serezinhos microscópicos que não somos nem 
capazes de enxergar a olhos nus. Algo tão pequeninho capaz de fazer o mundo inteiro 
parar, se adaptar e se reinventar. O período em que vivemos nos renderá diversos 
aprendizados, tenho certeza disso. 
 
Talvez, a maior parte de nossa sociedade esteja vibrando no medo e na ansiedade, mas 
tenho certeza de que somos capazes de pensar de uma maneira mais significativa, mais 
positiva e que podemos nos unir em uma energia de amor, de solidariedade e de 
compreensão. 
 
Estamos todos sendo pegos de surpresa e não economizamos esforços para encontrar o 
melhor modo de nos adaptar a essas adversidades. Todos juntos, Direção, coordenadores, 
professores, auxiliares e funcionários, todos trabalhando, como uma única engrenagem, 
para oferecer o melhor de nós para os nossos alunos. 
 
Uma escola como o Colégio Consolata não trabalha apenas com os conteúdos didáticos. 
Fazemos questão de trabalhar em união com todas as famílias, de agregar valores na 
formação de nossas crianças, para que elas se tornem pessoas plenas, criativas, 
inovadoras, felizes, preparadas para o futuro. 
  
Temos orgulho de acompanhar nossos alunos crescendo, se tornando pessoas especiais, 
que se adaptam às mudanças e nos ensinam diariamente a como lidar com as 
adversidades. Temos realmente muito a aprender com as nossas crianças.  
 
De qualquer modo, com todas as dificuldades inerentes a este distanciamento social, 
queremos dizer que estamos juntos. Este momento delicado nos impacta, sobretudo, 
emocionalmente. E para isso, queremos que saibam que estamos aqui para vocês e por 
vocês. 
 
Entendemos as aflições e funcionamos como, além de Instituição de Ensino, uma grande 
família. Uma família que se ajuda, trabalha unida e que tem um objetivo maior em comum: o 
bem estar e o desenvolvimento de nossas crianças. Precisamos dar força a elas, segurança 
e um exemplo de união e de superação, não, de esmorecimento.  
 
A vida é cheia de surpresas, desafios e imprevistos que, certamente, serão vencidos com o 
apoio daqueles que amamos. 
 
Famílias Queridas, nós, do Colégio Consolata, estamos disponíveis, com os canais de 
comunicação abertos. Estamos aqui, sempre procurando o melhor jeito de superar 
obstáculos, sanar as dúvidas e ouvi-los. Em períodos difíceis, damos as mãos, enfrentamos 
juntos e crescemos uns com os outros.  



 

Contamos com todos vocês e agradecemos o carinho que mantêm seus filhos em nossa 
confiança. E, a qualquer momento, sempre que precisarem, contem conosco. 
 
Vamos em frente! 
Assim como eu disse no início, o período em que vivemos nos renderá diversos 
aprendizados e cresceremos muito. Sempre na confiança e nos braços de Nossa Senhora 
Consolata. 
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