
 
 COLÉGIO MATER AMABILIS 

 
Fortaleza, 26 de abril de 2020. 
 
Circular Informativa. 
 
Senhores pais e/ou responsáveis, 
 

O Colégio Mater Amabilis se sente feliz e entusiasmado em comunicar o            
retorno de suas atividades educativas, mesmo de forma remota, isto é, por meio da              
utilização de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs). Estas          
ferramentas tecnológicas serão nossas aliadas na manutenção de nossa proposta          
em oferecer uma educação de qualidade. 

 
Tudo está sendo planejado minuciosamente e com responsabilidade por toda          

equipe multidisciplinar pedagógica e técnica, que vem trabalhando com muito          
empenho e resiliência para melhor atender a todos com o respeito que merecem. 

 
Neste contexto, estamos dispostos a reinventar o ambiente escolar, que          

ultrapassa muros e preconceitos. Sabemos que o novo não é fácil, e o calor humano               
faz falta, por isso realizamos o convite para que somem conosco. Precisamos nos             
adaptar a este novo modelo emergencial de proposta de estudo. 

 
As aulas em formato remoto, ou seja, através da utilização de Tecnologias            

Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), estão de acordo com as           
orientações dos Órgãos Competentes de Educação e Sindicais. As atividades serão           
propostas para a Educação Infantil (2 a 5 anos), Ensino Fundamental I (1º ano ao 5º                
ano) e Ensino Fundamental II (6º ano ao 9º ano). Tudo isso é para evitar perdas ou                 
retrocessos para nossos alunos, permitindo, assim, a garantia e a manutenção do            
processo educativo neste período emergencial, para todos os níveis educacionais. 

 
O Colégio Mater Amabilis, como Instituição Confessional, está também         

sensível às competências socioemocionais fragilizadas, que causam incertezas e         
inseguranças nas famílias e em toda sociedade. Nesta perspectiva, o grupo gestor            
conta com o apoio da Psicopedagogia, Orientação Educacional e Orientação          
Religiosa que dão amparo e segurança aos nossos amados alunos e familiares. 

 



Para que possamos desfrutar das Aulas Online bem estruturadas, estamos          
investindo e fazendo parcerias com qualidade e responsabilidade. Utilizaremos o          
Google Sala de Aula como plataforma educacional que proporcionará interação e           
interatividade entre escola, alunos e familiares, além do nosso já conhecido           
aplicativo CMA SCITUS, para envio de agendas e comunicados. 

 
Esperamos contar, neste momento, ainda mais que antes, com a parceria           

família-escola. Faz-se importante que os familiares possam acompanhar e apoiar os           
filhos nas atividades escolares, auxiliando-lhes, quando necessário. De nossa parte,          
estamos dispostos a realizar todo o possível para continuarmos juntos de nossos            
alunos e famílias, oferecendo suporte necessário e buscando juntos superar as           
dificuldades. 

 
Todas as informações e orientações necessárias (calendário com a reposição          

das aulas do período de paralisação, horário de aulas online, entrega de livros da              
Educação Infantil e atividades propostas para todos os níveis) serão enviadas           
através do aplicativo CMA e redes sociais, aos pais e/ou responsáveis, para que             
possam estar inteiramente conectados com a escola, dando continuidade à          
Formação Educacional dos vossos filhos. 

 
O Colégio Mater Amabilis ciente da responsabilidade de ofertar uma          

educação de qualidade e significativa, desde já, agradece pelo apoio e pela parceria             
da família e de toda comunidade educativa. Que com a graça de Deus e a proteção                
da Mãe Amável e de São José, possamos vencer mais este desafio. 

 
Estaremos distantes, mas unidos de coração. 
 
 
A APRENDIZAGEM NÃO VAI PARAR! 
 
 
Obrigado pela Parceria! 
A Direção. 
 
 
 
“Nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele”. 

 
Dom Bosco 

 


