Centro Educacional Teresa Cristina
Circular 007/2020
São Gonçalo, 30 de março de 2020.
Prezados Pais e Responsáveis,
Esclarecendo as dúvidas que nos foram enviadas informamos que no momento estamos seguindo uma
determinação compulsória do Governo do Estado que proíbe o atendimento administrativo presencial nas
escolas conforme informamos na Circular 006 em nosso site.
A todo momento há novas orientações. Vamos aguardar.
A escola continua presente com vocês nos meios digitais, publicando diariamente em nossas redes sociais
e oferecendo o apoio pedagógico efetivo aos alunos através das atividades domiciliares disponibilizadas em
nosso site semanalmente (não há obrigatoriedade de impressão desse material conforme Circular 004), bem
como a criação do Grupo de Whatsapp para cada turma possibilitando assim o compartilhamento de
experiências e o contato direto com os professores que darão suporte mantendo sempre o vínculo ALUNOPROFESSOR e auxiliando nas dúvidas pedagógicas que surgirem.
Também através desses Grupos serão disponibilizados arquivos com atividades digitais em parcerias com
a Editora Construir para a Educação Infantil. E para o Ensino Fundamental estamos mantendo contato com a
Editora Moderna que possibilitará através da Plataforma Moderna Compartilha acesso a conteúdos digitais
para aprimorar ainda mais o conhecimento do aluno. Tão logo tenhamos uma definição, divulgaremos
prontamente.
Informamos também que neste primeiro momento se mantém as orientações dadas no Ofício Circular
005 a respeito do pagamento da cota 04/2020 e eventualmente qualquer modificação determinada pelos
órgãos competentes estaremos prontamente atendendo.
Precisamos confirmar a parceria com os pais e responsáveis de nossa escola, tendo em vista nossa
relação de confiança firmada há 40 anos.
Nesse período apresentamos nossa intenção de continuarmos honrando com os compromissos salariais
dos nossos professores e funcionários diante desse cenário que estamos todos vivendo e na medida do
possível mantermos essa engrenagem funcionando.
Quanto a reposição das aulas ainda não temos posição concreta de como acontecerá, mas certamente
essa carga horária será reposta e o aluno não terá prejuízo.
A Supervisora Estadual de Ensino que nos orienta está nos acompanhando e estará nos enviando as
deliberações a serem seguidas.
Contamos com a paciência e compreensão dos pais. É um momento muito turbulento que todos estamos
passando, porém temos a certeza de que sairemos mais fortes deste processo. É importante salientar que
NÃO haverá perdas pedagógicas e que nenhum aluno será prejudicado. Todas as medidas estão sendo
tomadas seguindo as orientações do Ministério da Educação, dos conselhos Nacional e Estadual de Educação,
da Secretaria de Estado de Educação e demais autoridades. Tudo que for determinado para as escolas
particulares será a vocês também informado.
Portanto continuem atentos as novas orientações que serão veiculadas nos canais diretos oficiais de
comunicação da escola: site, redes sociais e e-mail.
Atenciosamente,
CENTRO EDUCACIONAL TERESA CRISTINA.

