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Enfrentamos, ao longo do ano de 
2020, desafios inesperados, aqueles 
os quais os livros ficcionais nos 
descreveriam com riqueza de 
detalhes.  
 
                                            [Tome fôlego] 
 
 
 Mantenha acesa a esperança de 
que dias melhores chegarão para 
que possamos nos reencontrar e 
retomarmos nossas rotinas. 



Entendemos como vocês estão se 
sentindo e sabemos o quanto estão se 
cobrando nesse momento.   
Mas reafirmamos... 

... CONFIAMOS EM VOCÊS! 



Não abram espaço para dúvidas em seus 
corações. 

 
 

Apesar de tantas adversidades, o caminho que 
irão trilhar será de muitas conquistas e juntos 

iremos vencer mais uma vez.  



O Colégio Pedro II não é apenas um colégio.  Somos 
uma família e precisamos uns dos outros para 

amenizar os danos dessa fase atual. 
 
 

Precisamos nos apoiar agora para então, num futuro 
próximo, comemorarmos juntos um melhor 

recomeço. 
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Vamos sonhar, vamos criar metas, 
vamos nos manter sãos nesse 
momento... 
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Dedique-se a continuar aprendendo, não desista dos seus objetivos!  
Apesar de este não ser o melhor formato, estamos aqui do outro lado buscando 

proporcionar a vocês maneiras saudáveis para continuarem estudando.  



Abracem esta proposta.  
E que possamos unir forças para 
continuarmos nosso trabalho. 



Para cada propósito e meta que você cria, há um 
caminho o qual precisará ser seguido. O caminho está 
diante de você. Olhe para ele com entusiasmo e 
otimismo, veja que ele deve lhe trazer confiança e 
alegrias, mesmo quando os planos falharem. 



O medo e a ansiedade vão tentar te paralisar muitas e muitas vezes... 
Mas devemos manter a esperança.   



Continuaremos juntos, buscando as melhores 
maneiras de atendê-los e ajudá-los. Não 
hesitem em procurar nosso apoio. Estamos 
aqui uns pelos outros!  Porque a vitória de 
vocês também será a nossa vitória. 
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Como diria Saramago, “não tenha pressa, mas não 
perca tempo”.  
 
Vamos ressignificar esse tempo para que não 
deixemos de produzir e conquistar.    



ESTAMOS 
              VOLTANDO... 

Nossas boas-vindas aos alunos, familiares, 
docentes e toda comunidade escolar!!! 


