UNIDADE COTIA
Cotia, 09 de outubro de 2020.

Acerca do Plano de Atividades Escolares – Outubro/2020
Senhores Responsáveis,
Por meio deste comunicado, informamos a posição atual de nosso colégio acerca da retomada de atividades
presenciais.
Na úlitma semana, foi realizada consulta à comunidade escolar acerca de suas preocupações para a retomada de
atividades presenciais, como orienta a Resolução SEDUC 61, de 31-8-2020. Nessa consulta, 86,4% dos respondentes
afirmaram temer que o retorno às atividades presenciais ofereça risco à saúde dos alunos e dos profissionais escolares e
86,9% dos entrevistados opinou não achar adequada a retomada das aulas presenciais neste ano. A resolução faculta às
escolas o retorno apenas de atividades presenciais não obrigatórias, como reforço, plantão de dúvidas, acolhimento
emocional, atividades esportivas ou culturais, para um máximo de 20% dos alunos matriculados, por dia.
Em nosso município, vigora, em paralelo à Resolução Estadual, o Decreto Municipal 8.764, de 27-8-2020, que faculta
às escolas particulares a continuidade da substituição das aulas e disciplinas presenciais na Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio por atividades remotas.
Dessa forma, a administração do Colégio Adventista de Cotia decide, para esse momento, pela continuidade das
atividades remotas, até que novas especificações mudem o cenário atual da educação para nosso município. Continuarão
também a ser oferecidas atividades de acolhimento e reforço, de forma remota, como tem sido aplicadas até o momento. Por
outro lado, nosso colégio já tem preparado o plano e os equipamentos necessários para a retomada, dentro dos protocolos
estabelecidos, para quando esse retorno acontecer.
NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO:
Whatsapp: Caso não esteja recebendo comunicações do colégio, salve o número 4573-3000 em seu celular e envie-nos
uma mensagem com a palavra “cadastro”. Nosso serviço de whatsapp atende de segunda a quinta-feira, das 08h00 às 18h00;
às sextas-feiras, até às 17h00. As mensagens são respondidas de acordo com a ordem de recebimento.
Telefone e Presencial: O plantão de atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 08h00 às 18h00; às sextas-feiras,
o atendimento é encerrado às 17h00. Nosso telefone é 4573-3000.
E-mails: Nossa equipe administrativa também atende pelos seguintes endereços eletrônicos:
Direção Escolar

Financeiro
Secretaria
Orientação
Educacional

Coordenação
Pedagógica

Pastoral Escolar

Diretor – Professor Marcos
marcos.sgomes@ucb.org.br
Vice-diretor – Professor Bruno
bruno.fsantos@ucb.org.br
Flaudemir Sodré
flaudemir.sodre@ucb.org.br
Joyce Oliveira
joyce.foliveira@ucb.org.br
Maternal ao 5° ano – Prof. ª Nanci
nanci.costa@ucb.org.br
6° ano ao 3° EM – Prof.ª Ezeni
ezeni.martins@ucb.org.br
Projetos Especiais – Prof.ª Jeaane
jeaane.cristina@ucb.org.br
Maternal ao 5° ano – Prof. ª Bete
elizabete.vieira@ucb.org.br
6° ano ao 3° EM – Prof.ª Ro
romercina.matos@ucb.org.br
Pastor Patrick
patrick.siqueira@ucb.org.br

Atenciosamente,
A Direção.

