
Senhores Pais e/ou Responsáveis:

O Colégio Coração de Jesus, inicialmente deseja a toda nossa Família que 2021
seja para todos um ano maravilhoso e de superação.

Queremos informar que estamos preparados para o retorno às aulas, nos termos
do Decreto Municipal nº 8315/2021 e nesses dias que antecedem o retorno
prestaremos informações importantes para que tudo ocorra de forma a trazer
segurança a todos para atingirmos nosso principal objetivo que é “Ensinar”.

Importante todos estarem atentos ao Protocolo de Biossegurança CCJ que está
na Capa do Site ccjmt.com.br  e em casa iniciar a orientação ao (a) filho(a),
ressaltando que tal orientação também será realizada pela nossa Equipe na
primeira semana de aulas.

Nossa Equipe será treinada constantemente para que o ambiente escolar tenha
segurança, sendo de suma importância a colaboração dos pais para a
conscientização dos alunos sobre o Protocolo de Biossegurança CCJ.

Ressaltamos que as nossas salas de aulas e demais espaços educacionais
respeitarão tanto o Decreto Municipal, como nosso Protocolo de Biossegurança.
Aos alunos caberá o distanciamento dentro e fora das salas, higienização
constante das mãos e uso OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS. 

Com as rígidas normas de biossegurança, aos Pais devemos salientar que o
acesso ao ambiente do Colégio em período de aulas somente poderá ocorrer em
horários previamente agendados.
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Os procedimentos pedagógicos serão especificados em comunicado próprio a
cada nível de ensino, mas o cronograma de retorno será:

22/02/2021 – Retorno da Educação infantil na forma Presencial.

22/02/2021 – Retorno do Ensino Fundamental e Ensino Médio na forma de aulas
on-line na Plataforma Google For Education.

01/03/2021 – Retorno do Ensino Fundamental e Ensino Médio na forma de aulas
híbridas.

Por fim, os Pais deverão fazer opção pelas aulas híbridas ou somente on-line,
sendo que para essa finalidade o Colégio está enviando em anexo
respectivamente 2 (dois) Formulários.

Assim, no período de 03 a 10/02/2021 todos precisam fazer sua opção,
preencher o formulário próprio, assiná-lo e devolvê-lo por e-mail ao Colégio
(secretaria@ccjmt.com.br), esclarecendo-se que a opção poderá ser alterada
a qualquer tempo durante o ano letivo.

Agradecemos a confiança e em breve teremos mais informações.

Profº Dinarte Silveira Negrão Junior
Diretor Pedagógico


