COMUNICADO
Recesso de Carnaval
Prezadas Famílias,
O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de Pernambuco (SINEPE-PE), na CIRCULAR Nº
05/2022, orienta todas as escolas da rede privada de Educação Básica em Pernambuco a manterem o recesso (“feriado
de carnaval”), previsto para o período de 28 de fevereiro a 02 de março, com o retorno às atividades regulares no dia 3,
quinta-feira.
Contudo, continuaremos trabalhando atividades, em sala de aula, sobre as manifestações da cultura popular
alusivas ao Carnaval, durante este mês.
Sexta-feira, 25/02, no período da manhã, em horário normal de aula, faremos uma culminância do projeto
“Carnaval da Paz”, apenas com as crianças (sem a presença das famílias), de cada segmento, em horário diferenciado.
Para este dia 25/02, os responsáveis que desejarem trazer sua criança fantasiada, estão autorizados. Porém,
chamamos a sua atenção para os seguintes pontos: observem se a fantasia poderá causar algum incômodo ao longo da
manhã, pois algumas fantasias possuem tecidos que desencadeiam coceira, calor, dificuldade para ir ao banheiro,
dificuldade para se sentar na cadeira escolar, entre outros. Portanto sugerimos, trazer na bolsa uma muda do fardamento
escolar para troca, em caso de necessidade, buscando o conforto da criança. Os alunos que não desejarem vir
fantasiados, poderão vir trajando roupa passeio, podendo usar acessórios carnavalescos.
Para vivenciarmos essa culminância da melhor forma possível, não autorizamos: bombinhas de água, armas
de brinquedo (mesmo que façam parte da fantasia), spray ou algo que coloque em risco a segurança do evento.
Lembramos que o horário permanece o mesmo: 7h15 às 11h45 e as crianças devem trazer seu lanche, sua
garrafinha para água, duas máscaras, como de costume. Porém não haverá necessidade de trazer material didático.
Desde já desejamos um recesso de muita paz, tranquilidade, descanso com responsabilidade, com o objetivo
de preservamos, cada vez mais, a nossa vida e a do próximo, na esperança de tempos melhores. Que a Santíssima
Trindade esteja presente no lar de cada família Saviniana.
Agradecemos a atenção e continuamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica.

