Passos, 27 de janeiro de 2021

Senhores Pais, Alunos e/ou Responsáveis,
É com entusiasmo que iniciaremos o ano letivo de 2021,com as bênçãos de Deus e a proteção de
Maria Imaculada.
Esperamos que este período de descanso e convivência familiar, que está terminando, tenha sido
bastante proveitoso para todos vocês.
Em fevereiro, começaremos o trabalho pedagógico, no ambiente virtual de aprendizagem, devido ao
cenário que ainda estamos vivenciando.
Essa modalidade terá vigência, enquanto estivermos na onda vermelha ou até que as escolas
retornem oficialmente com o ensino híbrido e/ou presencial. Informamos que já estamos prontos para
receber seus filhos no colégio, assim que obtivermos a autorização dos órgãos responsáveis.
A equipe educativa continuará também participando de encontros de capacitação, reuniões de
formação e planejamento pedagógico, com a finalidade de se preparar e continuar oferecendo um
trabalho de qualidade, atendendo às necessidades dos educandos.
As datas de início das aulas serão as seguintes:
03/02 - Ensino Fundamental séries finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio
08/02 - Educação Infantil e Ensino Fundamental séries iniciais (1º ao 5ºano).
As reuniões online de pais e educadores estão programadas para a primeira semana de fevereiro,
conforme os dias e horários propostos abaixo:
Educação Infantil e Ensino Fundamental Séries iniciais
Nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro com o detalhamento de turmas e horários que será repassado em breve,
em comunicado específico da reunião.
Ensino Fundamental Séries finais e Ensino Médio
03/02 - 6º ano - 18h
04/02 - 7º ao 9º ano - 18h
04/02 - Ensino Médio - 20h
Em breve, encaminharemos as orientações para a utilização da plataforma e os horários das aulas, no
ambiente virtual de aprendizagem.
Continuamos à disposição para os esclarecimentos de dúvidas ou assuntos que poderão surgir ao
longo do ano.
Obrigada pelo apoio e confiança depositada em nosso trabalho.
Atenciosamente
Equipe Educativa do CIC
“Devemos caminhar sem desalentos nem impaciência, confiando sempre na providência de Deus”.
(Ecos do pensamento de Santa Carmen Sallés)

