Centro Educacional Teresa Cristina
Circular 016/2020
De Direção e Equipe Pedagógica
Aos Pais, Responsáveis e/ou Alunos
Assunto: Informações Gerais sobre a escola.
São Gonçalo, 24 de Junho de 2020.
Prezados Pais , Responsáveis e Alunos,
Nos últimos meses vimos experienciando uma realidade até então nunca pensada
por nós. E a cada dia nos surpreendemos com a força e a capacidade que encontramos
para superar e vencer.
A palavra de ordem é: Lutar sempre. Desistir jamais!
Pedimos a Deus que sua benção esteja sobre todos vocês, alunos e familiares e a
força do alto os encoraje.
Vimos através dessa Circular repassar informações importantes do nosso processo
educacional:
 1º Bimestre: a avaliação dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I está
sendo definida a partir de relatórios e fichas qualitativas pelos professores das atividades e
devolutivas durante as aulas virtuais até o dia 30 de abril de 2020.
 2º Bimestre: estamos realizando as atividades avaliativas online para o Ensino
Fundamental I – Anos Iniciais. Os alunos que não participaram de alguma das atividades
previstas e/ou marcadas deverão realizar as atividades de 2ª chamada nas datas a serem
marcadas pelos professores.
 Realizaremos nosso tradicional “Arraiá do Chico Bento” online e será muito divertido! O
Projeto Festa Junina iniciará no dia 25/06 para os alunos da Educação Infantil e na semana
de 06 a 10 de Julho para os alunos do Ensino Fundamental I e será trabalhado por todos os
professores de forma interdisciplinar onde realizaremos atividades variadas sobre essa
cultura tão popular (brincadeiras, cantigas, culinária típica, músicas, pesquisas, obras de
Arte e muitas outras atividades artísticas...).
 13 a 17 de julho: As professoras Regentes lançarão as atividades avaliativas na
Plataforma sobre o Projeto estudado – (Ensino Fundamental I)
 20 a 24 de julho: Entrega pela Plataforma das atividades avaliativas propostas – (Fund. I)
 27 a 31 de julho: recesso escolar – para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I.
Nossa escola está se planejando para recebê-los tão logo os Órgãos Públicos autorizem o
retorno às aulas presenciais; Esse retorno se fará de forma segura atendendo às
recomendações exigidas e de acordo com as orientações da Secretaria Estadual de
Educação (SEE) e demais Órgãos competentes
 03 de agosto: retomaremos nossas aulas. Reforçamos, contudo, que ainda
aguardamos as deliberações dos Órgãos Públicos para saber se a retomada será
ainda no modelo de aulas virtuais ou no presencial. Obedeceremos às regras que os
Órgãos Públicos traçarem para todas as escolas.
Certo de que continuaremos contando com a compreensão e o apoio das famílias e
colaboradores, suplicamos a Deus que sua misericórdia recaia sobre nós e com sua graça
superemos todas as dificuldades desse tempo.
“Educar é uma obra de amor!”
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