
Carta dos Colégios das Congregações Religiosas de 
Juiz de Fora sobre o retorno às aulas presenciais

“Que todos eles sejam um, 
como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti; 

que também eles sejam um em nós, para 
que o mundo creia que tu me enviaste.”

João 17,21

Caras famílias, 

Desde o segundo semestre de 2020, nós, Colégio dos Jesuítas, Nossa Senhora do Carmo, Stella 
Matutina, Santa Catarina, Academia e Santos Anjos, mantivemos encontros de partilha e reflexão 
acerca da questão da educação em tempos de SARS-CoV2 e sobre a melhor forma de servir na missão 
educacional, segundo os carismas das Congregações Religiosas implicadas. Acompanhamos, com zelo, 
oração e esforço, as preocupações dos pais quanto ao processo de aprendizagem de seus filhos, nossos 
estudantes. Cumprimos nossos deveres no que corresponde ao acompanhamento acadêmico, 
resguardados pelas orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo carisma da missão e, 
ainda, quanto às exigências apresentadas pelos órgãos públicos para a educação em tempos de 
pandemia. 

No dia 12 de julho, a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou, por meio de suas mídias digitais, as orientações 
de cuidado e logística para o possível retorno das aulas presenciais no segundo semestre letivo. 
Baseados, portanto, nesse documento orientador, nós, colégios acima nominados, reunimo-nos para 
refletir sobre os documentos e apresentar, de forma comum, como procederemos no retorno – quando 
determinado temporalmente – dos nossos educadores e estudantes: 

1. Na primeira semana do retorno – quando definido – os colégios que assinam este comunicado 
acolherão os educadores para a realização dos treinamentos no espaço adequado, levando em conta o 
uso das tecnologias adotadas para a logística das aulas. 

2. Na segunda semana, acolheremos os nossos estudantes, resguardando, porém, as prerrogativas do 
escalonamento apresentado pela Prefeitura e a logística peculiar de cada instituição. 

3. No que tange ao modus operandi pedagógico, cada colégio respeitará seus pormenores e, 
particularmente, por sua comunicação, fará chegar as informações a cada um dos responsáveis. 

Estamos, como sempre estivemos, de coração aberto e sorriso ainda mais marcado em nossas faces, 
prontos para acolhermos cada um dos nossos estudantes em um espaço cuidado e preparado para que 
possamos continuar nossa caminhada. 

Roguemos a Deus, Nosso Pai e Protetor, que nos abençoe e proteja na continuidade de nossa missão: 
servir com profunda alteridade.

Atenciosamente, 


