Circular 18 /2021
Santo André, 30 de novembro de 2021.
Prezadas Famílias da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais
O final do período letivo 2021 se aproxima e em breve, um novo ano começa! Recentemente
as datas de encerramento bem como das atividades iniciais de 2022, seguiram para as famílias.
Ontem iniciamos as celebrações finais com a fofice do Maternal e Infantil I. Para estes
encerramentos, optamos pela simplicidade, porém singela despedida de 2021. Mas com muita
saudade e esperança pela retomada das nossas noites de festa e encerramento, no próximo ano!
Como neste período há muito planejamento e decisões para o próximo ano letivo, anuncio
reorganização interna das lideranças pedagógicas. A orientadora educacional Débora, que também,
neste ano, esteve na substituição no 1º ano B, assume a coordenação pedagógica da Educação
Infantil ao 2º ano e do Período Complementar, a partir do dia 1º de dezembro, ou seja, amanhã.
Para as famílias que não a conhecem, Débora estará acompanhando os horários de entrada
ou de saída nos próximos dias.
A coordenadora Fabiana permanece com os 3º, 4º e 5º anos além do apoio educacional no
período da manhã em parceria com a Coordenadora Lígia.
Sobre as alterações dos endereços de email,
- Coord. Débora (INF ao 2º ano e Complementar): cpedagogicoif@icjcoracaodejesus.com.br
- Coordenadora Fabiana (3º, 4º e 5º): cpedagogicofm2@icjcoracaodejesus.com.br
Aproveito para reiterar o pedido para o uso do IsCool App, pelas famílias, para recebimento
dos comunicados da Escola e envio de mensagem às coordenações. Isso facilita a comunicação
direta com as coordenações, podendo substituir e-mails além de favorecer muito nos momentos em
que as mesmas não conseguem atendê-los, prontamente, pelo telefone. Então, nossa campanha
para o início das aulas é “Baixe o IsCool App” e vamos facilitar a nossa comunicação! Digo início das
aulas pois a secretaria deverá realizar os cadastramentos dos alunos/2022, primeiramente. Dúvidas,
acesse https://www.youtube.com/watch?v=kvPj6qWefvs
Despeço-me agradecendo pela oportunidade de tê-los conosco partilhando educação e vida
e desejando a todos e todas, um Santo Natal e abençoado 2022!
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