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Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2020 

Queridas famílias, 

Desejamos que estejam todas bem, no meio desta situação anômala, que está se estendendo 
muito mais do que todos poderíamos prever. Quero responder breve e claramente a esta pergunta: 
O QUE NOS IMPEDE DE COMEÇARMOS COM AS AULAS PRESENCIAIS? 

Certamente não é a falta de preparação do Colégio. Com a excelente ajuda dos Comités de 
Crise e Médico, e muito trabalho interno, elaboramos os protocolos, implementamos todo o 
necessário para executá-los, capacitamos aos nossos funcionários (inclusive com a ajuda de uma 
empresa especializada), e lançamos um site específico de retomada, que já é de vosso 
conhecimento e uso. 

Certamente não é porque nossa equipe de professores não o deseje. Tivemos na semana 
passada uma nova capacitação presencial com todos eles, tanto da Unidade I como da II, usando já 
as novas câmeras instaladas nas salas de aula, que nos permitirão oferecer aulas presenciais sem 
deixar de oferecer as virtuais, manifestando todos eles seu compromisso, entrega e carinho de 
sempre. 

Certamente não é porque não estejamos morrendo de saudades de vocês e de seus filhos... 

O único motivo que nos impede de começarmos as aulas presenciais é que não podemos 
ainda voltar a tê-las. A discussão e as divergências sobre este tema são grandes. Autoridades, 
sindicatos, diversos níveis da justiça.... existe um evidente e notório clima de confusão e de 
instabilidade. De fato, faz poucos dias, o Tribunal de Justiça de RJ pela quarta vez reiterou seu “não” 
à abertura das escolas no município do Rio de Janeiro. O Decreto Estadual que liberou as aulas a 
partir do dia 14/09, de forma voluntária, precisava da aderência de cada município, estando o do RJ 
impedido pelo Tribunal de Justiça. 

No Colégio Everest tomamos a decisão faz meses (e agora se torna evidente que foi uma 
decisão inspirada e prudente), como estratégia de comunicação e visando evitar, ou pelo menos 
diminuir, a ansiedade dos nossos alunos e famílias, que “não íamos comunicar a data de retorno até 
ter certeza de que efetivamente quando as autoridades permitirem de forma clara e segura”. E 
avisamos que marcaríamos um “dia zero” e que três dias depois iniciariam as aulas presenciais na 
Unidade I e sete dias depois na Unidade II. O importante é que nossos alunos possam estar focados 
na sua aprendizagem (que graças a Deus está acontecendo), sem o “vaivém” de notícias. 

Queridas famílias, ainda que não seja fácil, mantenhamos um clima de serenidade, confiança 
e união. De parte nossa estamos fazendo tudo o que nos cabe para que a retomada das aulas 
presenciais aconteça. Com a retomada teremos novos desafios para enfrentarmos juntos, novas 
casuísticas a superar. A retomada seguramente não será fácil nem linear. O importante é que 
estejamos juntos, colaborando com responsabilidade (famílias, alunos e funcionários), cuidando uns 
dos outros e dando cada um o melhor de nós. Temos a certeza de que Deus continua nos cuidando 
e nos protegendo. 

Fiquem com Deus. Cordialmente, 

Pe. Manuel J. Flores, L.C. 

Diretor 


