Circular 15 /2021
Santo André, 08 de outubro de 2021
Prezadas Famílias do Coração de Jesus
Estamos há 2 meses com o retorno em 100% e com aproximadamente 80% dos nossos estudantes
com frequência presencial. No mês de setembro, tivemos nove contactantes e dentre eles, dois positivaram
para Covid. Por precaução, mantivemos aulas on-line, para duas respectivas salas de aula. Iniciamos
outubro sem contágio, porém, no dia de ontem, fomos noticiados do resultado positivo para uma de nossas
professoras do período da tarde e sua sala encontra-se sob atenção e com aulas on-line a partir de hoje,
bem como o ambiente sanitizado ao final do dia.
Quanto as atividades pedagógicas, estamos no terceiro período letivo e estas seguem como previsto.
A Mostra 2021 que se tornará Exchange Day (pela metodologia e propósitos dos trabalhos a partir de 2022),
acontecerá, em breve, no formato digital e em site próprio. Participam os estudantes da Ed. Infantil ao Ensino
Médio, exceto o evento Profissões e Projeto de Vida exclusivo aos alunos da 3ª série do E. Médio cujos
trabalhos de pesquisa constará no mesmo site. As orientações de acesso e abertura oficial serão informadas
pelas coordenações pedagógicas. Ainda para os próximos dias, acontecerá a Feira Literária e de Trocas
(livros e afins), cuja divulgação será feita pela Biblioteca Escolar.
O desenvolvimento dos conteúdos e avaliações prosseguem até o dia 09/12 e certamente, nos dará
pistas para o planejamento 2022 quanto a revisão de conteúdos assim que o novo ano letivo começar. E
tendo em vista o planejamento das famílias para o final do ano e início de 2022, retomo e antecipo algumas
datas previstas:
23/10: Manhã de Convivência, do 3º ao 5º ano - 9h às 11h30 e Escola Aberta (novos estudantes).
27/10: divulgação da lista de material / 2022 (site – aba Secretaria).
30/10: último dia para garantia da vaga para 2022. As matrículas estão ocorrendo, on-line.
03/11: abertura da loja virtual, Editora EDEBÊ.
06 /11: Manhã de Convivência, Fund. II e EM das 9h às 11h30 e Escola Aberta (novos estudantes).
De 29/11 a 03/12: Festividade de encerramento do Infantil e 1º anos; formatura do Inf III. Segue
comunicado específico para cada sala.
De 06 a 09/12: Ação de Graças do 2º ao 4º ano - 16h. Segue comunicado específico.
09/12: Ação de Graças e Rito de Passagem 5º ano – 17h. Segue comunicado específico.
09/12: último dia letivo para os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do E. Médio.
09/12: divulgação dos resultados finais – a partir das 14 horas.
10/12: início da recuperação final (3º ano à 3ª série).
15/12: Missa de colação 9º ano às 19h30 - adaptada aos protocolos de saúde.
16/12: Missa de colação 3ª série às 19h30 - adaptada aos protocolos de saúde.
17/12: Conselho de Classe e divulgação dos resultados pós recuperação final.
17/12: último dia do período Complementar e Educação Infantil.
20/12: início do recesso escolar.
10/01/2022: início do Período Complementar.
21/01/2022: 1ª Reunião de Pais e entrega de materiais – Infantil ao 5º ano – 13 horas.
24/01/2022: início das aulas para todos os Segmentos Escolares.
05/02/2022: 1ª Reunião de Pais Fundamental II e Ensino Médio
Termino pedindo à Nossa Senhora Aparecida a graça e proteção sobre nossas famílias!
Grata pela atenção e à disposição,
Mirian Rosane Benatti Godinho – Diretora Pedagógica

