Circular 1/2021
Santo André, 12 de janeiro de 2021.
Comunidade Educativa Coração de Jesus
Paz e bem!
O desejo para um ano de esperança vem acompanhado do pronunciamento tão
esperado do prefeito de Santo André, Paulo Serra, na tarde desta terça-feira p. p., no qual
anunciou a retomada gradual das aulas presenciais a partir do dia 18 de fevereiro, quintafeira, (condicionada à vacinação prevista para começar agora, no mês de janeiro). Assim
sendo, no dia 25 de janeiro, as aulas começam no formato on-line, organizadas por meio do
Classroom conforme já ocorria.
Quanto ao Gloogle Classroom, as contas de e-mail geradas para os alunos em 2020,
permanecem válidas para 2021, porém será necessário novo aceite para acesso às novas
salas, já geradas. Alunos novos receberão seus logins e convite para participar nos próximos
dias e, da mesma forma, deverão aceitar o convite para que seus acessos sejam liberados.
Para a primeira semana on-line, as coordenações pedagógicas e corpo docente,
organizaram um programa de revisão e sondagem dos conteúdos de 2020. A partir daí,
iniciamos o ano letivo de 2021!
Sobre o retorno presencial, as Coordenações Pedagógicas farão o detalhamento por
meio de comunicado e reunião de pais cujas datas estão confirmadas para os dias 19/01
(Educação Infantil), 21/01 (Ensino Fundamental I) e 06/02 (Ensinos Fundamental II e Médio),
no formato on-line. Peço que fiquem atentos aos próximos comunicados!
Despeço-me com sentimento de contentamento pois o reencontro está próximo, mas,
reiterando o pedido à comunidade educativa Coração de Jesus para o compromisso com a
vida, traduzido pelo cumprimento das orientações e protocolos dos órgãos oficiais de saúde.
Vamos garantir a volta e da forma mais segura possível para a comunidade e seus familiares!
A todos e todas, um ano de entusiasmo e confiança pelas palavras do Reitor Mor
salesiano, sucessor de D. Bosco, P. Ángel Fernandéz Artime...Movidos pela esperança: “eis
que faço novas todas as coisas”.
Com apreço,
Mirian R Benatti Godinho
Diretora Pedagógica

