
“Assumimos a responsabilidade de fazer, desta realidade, um caminho claramente orientado pela mensagem

evangélica. Um caminho que nos conduza - como comunidade educativa - a um crescimento constante na fé e

no compromisso cristão.”

NMPE - p.68.

Prezadas famílias e/ou responsáveis,

Esperamos encontrá-los bem e com saúde!

Estamos iniciando o ano letivo de 2021 com muito ânimo e esperança, apesar dos

grandes desafios que se descortinam, atualmente, no cenário educacional. Não podemos

negar que o ano que passou foi de muito aprendizado e crescimento. Ressignificamos

muitos aspectos e superamos vários outros. Percebemos que a tríade educacional, escola,

aluno e família teve seus laços estreitados e houve uma maior percepção dos papéis de cada

um dentro do processo educacional.

Estamos ansiosos pelo retorno presencial, porém até a presente data, todas as

escolas continuam com seus alvarás suspensos, em função da determinação dos órgãos

competentes. Sendo assim, com a autorização dos Órgãos Públicos e, conforme indicado

em contrato, as aulas em 2021 terão início de forma remota.

Frente à nossa caminhada positiva com as aulas virtuais em 2020, nos sentimos

seguros e aptos para iniciarmos as aulas deste ano cumprindo o horário integral, que será

disponibilizado posteriormente para alunos e famílias. Lembramos que, para este ano, a

primeira orientação do Conselho de Educacional define a manutenção dos 200 dias letivos,

sem nenhuma redução da carga horária.

O Colégio Imaculada Conceição, preocupado com a segurança da comunidade

educativa já traçou todo o seu Plano de Convivência com todos os protocolos a serem

seguidos devido à contingência da COVID-19, que poderá ser colocado em prática assim que

tivermos a autorização para reabrirmos os portões da escola.

Informações e orientações específicas sobre cada série serão dadas nas reuniões,

via Meet, conduzidas pelas coordenadoras pedagógicas, orientadoras educacionais e

professores.

➔ Seguem abaixo os links das reuniões de pais dos alunos do Ensino Fundamental

Anos Iniciais, Finais e Ensino Médio. Fiquem atentos às datas e aos horários!



1º DE FEVEREIRO DE 2021

6º ano EF AF

Link: https://meet.google.com/bvi-vnyv-maa-

Horário: 11h30 às 12h15

02 DE FEVEREIRO DE 2021

1º ano EF AI

Link: https://meet.google.com/eiz-zpyo-osq

1º ano A | 8h às 8h45 | Prof. Mariana Santos

1º ano B | 13h às 13h45 | Prof. Denise Monteiro

2º ano EF AI

Link: https://meet.google.com/urt-uwbv-ibq

2º ano A | 8h45 às 9h30 | Prof. Fernanda Nery

2º ano B | 13h45 às 14h30 | Prof. Solange Moreira

3º ano EF AI

Link: https://meet.google.com/cbb-vnsq-gxu

3º ano A | 9h30 às 10h45 | Prof. Patrícia Paixão

3º ano B | 14h30 às 15h15 | Prof. Patrícia Santos

4º ano EF AI

Link: https://meet.google.com/cta-kjkf-djr

4º ano A | 10h15 às 11h | Profs. Izabella e Sílvia

4º ano B | 15h15 às 16h | Profs. Fernanda e Luana

5º ano EF AI

Link: https://meet.google.com/qbi-mren-esf

5º ano A | 11h às 11h45 | Profs. Izabella e Sílvia

5º ano B | 16h às 16h45 | Profs. Fernanda e Luana

03 DE FEVEREIRO DE 2021

7º / 8º / 9º ano EF AF

Link: https://meet.google.com/ivh-ogor-hvv

Horário: 18h às 18h45

1ª / 2ª / 3ª série EM

Link: https://meet.google.com/vnd-ffwj-fnn

Horário: 19h às 19h45
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Continuamos atentos e acompanhando toda a movimentação dos Órgãos de Saúde e

de Educação, para mantê-los informados com a total transparência que nos cabe e o desejo

do retorno o mais rápido possível

Desejamos que em 2021 seja de muita paz e que possamos celebrar com mais

intensidade o dom da vida.

Que Santa Cândida Maria de Jesus continue nos iluminando e abençoando os nossos

lares, nós que temos confiança em Deus que é Pai e de todos cuida.

Um fraterno abraço.

A Direção.


