
 

 

 

 

UNIDADE INTERLAGOS 

São Paulo, 04 de março de 2021.                                                                   

Assunto: Orientações Gerais                                                                                    

   Prezados Pais,  

01. DIA INTERNACIONAL DA MULHER: 08/03 

Queremos nesta oportunidade parabenizar a todas as MULHERES do CADI: alunas, mães, professoras e funcionárias! Segue abaixo 

uma linda composição musical que retrata o carinho e o amor que o nosso Deus tem por vocês: 

“Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. 

Com Suas próprias mãos pintou a cor de sua pele e os seus cabelos desenhou; 

Cada detalhe num toque de amor! 

Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai! 

Alguém igual a você não vi jamais! 

Nunca deixe alguém dizer que não é querida; 

Antes de você nascer, Deus sonhou com você!” 

                                                             Que o Senhor abençoe a todas vocês nesta data especial! 

 

02. MEDIDAS PROTETIVAS 

A mídia tem noticiado intensamente o aumento dos números de infectados, internados e infelizmente, mortos pelo 

Coronavírus. Ontem o governo de São Paulo decretou a volta de todo Estado para a fase vermelha (a partir de sábado 06/03), o que 

indica a necessidade de maior afastamento social e que somente vão funcionar os serviços essenciais. Desde dezembro as escolas 

passaram à categoria de serviço essencial, sabemos a importância da educação formal e o quanto a pandemia tem atrapalhado o 

desenvolvimento de nossas crianças. Estamos vivendo uma fase bastante delicada, ao mesmo tempo que queremos ajudar os alunos 

e pais, oferecendo aulas presenciais a todos, também precisamos seguir as regras e protocolos das autoridades e principalmente, 

desejamos que nossos alunos, professores, funcionários e famílias envolvidas se mantenham saudáveis. 

 Até o dia 19/03/2021, período em que estaremos na fase vermelha, os alunos poderão continuar a frequentar as aulas em 

quantidade menor, pedimos encarecidamente àqueles que tem condições de permanecer com os filhos em casa, no estudo on-line, 

devem fazê-lo, mesmo que a criança tenha um melhor desempenho vindo à escola, neste momento precisamos contar com o bom 

senso e a colaboração de todos! Nos preocupa o fato de que mesmo seguindo os protocolos e constantemente relembrando às 

crianças as regras de distanciamento, vir à escola é expor-se ao risco de contrair a doença e transmiti-las aos que estão próximos.  

A prioridade para a participação das aulas presenciais (seguindo a recomendação das autoridades) será dos alunos que: 

• Apresentam dificuldade de acesso à tecnologia e outros suportes, seja pela falta de equipamentos ou internet; 

• Estão com defasagem no aprendizado ou apresentam necessidades educacionais específicas; 

• Aqueles cujos responsáveis trabalham em serviços essenciais, e não tem quem os acompanhe; 

• Os que se encontram na educação infantil ou fase de alfabetização. (1° ao 3° ano do Ensino Fundamental I. 

Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato conosco, desejamos que a nossa parceria seja cada vez melhor!  

E-MAILS EQUIPE PEDAGÓGICA 

   Coordenação Maternal ao 5° Ano rosangela.lopes@ucb.org.br 

Orientação Maternal ao 5° Ano: viviane.ramos@ucb.org.br 

 Coordenação 6° Ano ao Ens. Médio: karina.alves@ucb.org.br 

  Orientação 6° Ano ao Ens. Médio Jussilene.souza@ucb.org.br 

 

Atenciosamente, 

 Prof. Herivelto Franco 

““O Senhor guardará você de todo o perigo; Ele 

protegerá a sua vida.” Salmos 121:7 
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