
                                               Informativo IV 
 

 

 

Prezados Pais e Responsáveis, 

Estamos em um momento desafiador, mas de muita solidariedade e partilha. Penso que nas últimas 

décadas, essa tem sido a de maior rede de solidariedade. Todos nós, diante da dor, buscamos ajudar as 

pessoas que amamos. Assim a corrente do bem vai crescendo e se estendendo em nosso meio. A 

humanidade sairá desse momento bem mais humana e capaz de estreitar laços e de atitudes solidárias. 

Como Gestora de duas Unidades de Ensino, Colégio Jesus Cristo Rei e Nossa Senhora do SS. 

Sacramento, venho participando de todas as webs e demais formações orientadoras oferecidas pela 

ANEC – Associação das Escolas Católicas, Sindicatos, Sistemas de Ensino e outros órgãos ligados à 

Educação no Brasil. 

Ontem, através da ANEC, as Escolas associadas receberam a alegre comunicação de que algumas 

empresas estarão disponibilizando recursos para as Escolas que optaram manter um ritmo de estudo dos 

alunos através da educação domiciliar. Como nossa Escola optou por esse trabalho, teremos mais espaço 

na plataforma que estamos usando Google Classrom (Sala de Aula Google). A partir de hoje, teremos 

uma Sala de Aula Virtual para cada turma. Por favor, verifique o código que corresponde a turma de seu 

filho para acessar.  

Não precisam se preocupar, a Coordenação Pedagógica de cada turma fará o envio do comunicado com 

o novo código para cada aluno. Assim, a partir da próxima semana, o aluno receberá em sua Sala apenas 

o correspondente ao horário do dia. 

Agradeço de coração a compreensão e parceria de todos vocês, pais e alunos. Juntos venceremos mais 

esse desafio que é o Coronavírus. Toda a Equipe SS. Sacramento está trabalhando incansavelmente para 

minimizar os impactos educacionais que esse momento possa trazer no processo pedagógico de seu 

filho. 

 

Um abraço e até breve! 

Irmã Josenira de Souza Rodrigues 

Diretora 

 

 

 

 

 

 

 



 

Código das Turmas – SS. Sacramento 

Maternal 2 A: 46ezigr 

Maternal 3 A: fpyfusc 

I Período A: c2g2fm2 

II Período A: wab52rj 

1º ano A: jn26bi6 

2º ano A: eyzj6c6 

3º ano A: ruubdli 

4º ano A: wh5qbr4 

5º ano A: q6pg4gz 

6º ano A:  bsiolha 

7º ano A: k65pr2r 

 8º ano A:  ekrzi6h 

9º ano A: spxfp3b 

1º ano EM: 5mmjcxb 

2º ano EM: isfuvrxFa 

3º ano EM: xqr27gr 

PES – Junior Time Three: hwh26oq 

Maternal 2 B: pj2w2iz 

Maternal 3 B: 2myyfa2 

I Período B: reezds3 

II Período B: j5cempd 

1º ano B: jt2p6b5 

2º ano B: jvakhzf 

3º ano B: 7dx6vw7 

4º ano B: bcq7wab 

5º ano B: znm2sta 

6º ano B:  ucbohwd 

7º ano B: 4i7d2yd 

 8º ano B:  zmky42x 

9º ano B: hafhmy4 

 

 


