
 
 
 

São Paulo, 2 de fevereiro de 2020. 
 

“Educar não é apenas uma tarefa, é também e sobretudo uma missão.” 

Santa Carmen Sallés 
 

Prezados senhores pais e responsáveis,  

A fim de apoiá-los no acompanhamento da vida escolar de seu filho, reunimos informações importantes para o ano letivo 

de 2021. Com o retorno às aulas presenciais, aproveitamos para compartilhar orientações que nortearão a retomada. 
 

 Proposta pedagógica  

A Proposta Pedagógica Concepcionista se inspira no ideal educativo de Santa Carmen Sallés, fundadora da Congregação. A 

escola Concepcionista conta com uma pedagogia personalizada que atende às necessidades de cada educando. 

Vislumbramos uma formação que visa o crescimento do indivíduo como cidadão, capaz de se posicionar no mundo e de ser 

reconhecido por sua excelência acadêmica e profissional, além de sua qualidade de atuação de forma comprometida e 

positiva na sociedade, levando em conta os valores internalizados do Evangelho.   
 

 Horários do curso / Entrada e saída – SEGMENTO 2 

 

 Período Matutino: 7h30 às 12h20 – Aulas presenciais e remotas. 

 Período Vespertino: 12h50 às 17h40 – Aulas presenciais e remotas. 

 A pontualidade é importante para que o (a) aluno(a) não seja prejudicado(a) no aproveitamento escolar e também 

para o cumprimento do nosso protocolo de segurança.  

 A grade horária, com a sequência das aulas, encontra-se disponível para consulta na central do aluno. 

 Evite retirar o (a) aluno(a) antes do término do horário de aula. Caso seja necessário, informe via agenda.  

 A entrada e saída dos alunos do 2º ao 5º ano será realizada, exclusivamente, pela Maestro Cardim.  

 

 Escala de rodízio e aulas online – Serão permitidos 35% dos alunos presencialmente, em atendimento ao protocolo de 

segurança e medidas sanitárias no combate ao coronavírus. Seguiremos o cronograma apresentado a seguir, mantendo 

as condições estabelecidas no Plano São Paulo. Havendo alterações, informaremos os novos procedimentos.  
 

Semana 1 

 

  

 

 

 

 

Semana 2 
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 O rodízio será cumprido alternando entre semana 1 e semana 2 do mês. 

 As mudanças neste cronograma trazem dificuldades para a escola manter a organização do coletivo e garantir 

o cumprimento dos protocolos estabelecidos. Por essa razão, contamos com a compreensão e apoio de todas 

as famílias, uma vez que, nesta primeira fase, não será possível fazer alterações.  

 As aulas serão transmitidas ao vivo aos alunos que não estiverem presencialmente na escola. Continuaremos 

utilizando a plataforma Teams. 

 

 Notificação sobre o retorno – Apenas as famílias dos alunos que não retornarão presencialmente deverão encaminhar 

um e-mail para a coordenação pedagógica com a informação.  
 

 Protocolo de segurança – Seguiremos as recomendações do protocolo apresentado em reunião de pais e disponível na 

central do aluno. Reforçamos algumas orientações:  

 

 Uso indispensável de máscaras – Todos os dias, enviar duas máscaras para a troca. Incluímos em nossa rotina 

o momento para sinalizar a necessidade da troca. Nos dias em que houver aula de Educação Física, enviar uma 

máscara a mais. Também é importante providenciar um recipiente para guardar as máscaras usadas. 

 Lavagem frequente das mãos. 

 Utilização de álcool em gel. 

 Trazer a própria garrafa para beber água. 

 Inicialmente, não será permitida mochila de rodinha. Trazer apenas uma mochila. 

 Trazer apenas o material que será utilizado no dia. 

 

 Uniforme – Uso diário e indispensável.  
 

 Lanche e recreio – Inicialmente, o lanche será realizado na sala de aula. Após esse momento, os alunos poderão 

socializar no pátio e quadra, em escala de rodízio e acompanhados por nossos colaboradores.  
 

 Frequência e participação nas aulas – Nas fases vermelha e laranja, a participação presencial é facultativa. No entanto, 

o acesso às aulas, via plataforma Teams, continua sendo indispensável. Será de suma importância que os alunos que 

estiverem em aula remota mantenham suas câmeras abertas. Isso facilitará o acompanhamento dos professores.  
 

 Materiais escolares – Enquanto estivermos vivenciando um cenário de pandemia, os materiais escolares permanecerão 

em casa. Os professores, diariamente, farão a indicação na agenda escolar e no Teams do que deve ser trazido para a 

escola no dia seguinte. Essa medida visa reduzir pontos de possível contaminação e não sobrecarregar a mochila dos 

alunos.  

 Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo.  

 Durante o ano serão solicitados materiais para reposição, conforme a necessidade.  
 

 Comunicação – Agenda escolar CMI, Central do Aluno e Teams 

Para melhor organização diária dos alunos, solicitamos:  

 A agenda deverá permanecer na mochila diariamente. 

 Preencher as informações pessoais solicitadas na agenda e autorização dos responsáveis para a retirada da criança na 

escola. 

 Assinar os comunicados enviados como sinal de ciência do conteúdo. 

 A criança não poderá sair do Colégio para festas ou casa de amigos sem autorização por escrito dos responsáveis. 

 Para alunos que utilizam o transporte escolar: os pais deverão comunicar qualquer alteração nos horários diretamente 

aos responsáveis pelo transporte. 

 Caso ocorra qualquer alteração, a professora deverá ser comunicada via agenda.  

 Na agenda, central do aluno e Teams, serão registradas as solicitações de envio de materiais, recados, tarefas de casa, 

entregas etc. É muito importante o acompanhamento contínuo das famílias.  
 

 

 Cantina – As crianças poderão comprar lanche na cantina todos os dias, porém, não é obrigatório. Quem preferir poderá 

trazer o lanche de casa. É aconselhável que o dinheiro seja guardado em uma carteira de preferência com zíper, dentro 

da mochila. Também será feito um rodízio para que não se formem aglomerações nesse momento.  
 



 Aniversários – Enquanto estivermos vivenciando um cenário de pandemia, não será possível comemorar aniversários 

na escola. Poderemos celebrar com os colegas, mas não compartilhar alimentos e lembrancinhas. Quando tudo se 

normalizar, informaremos às famílias e compartilharemos as orientações. 
 

 Pertences / celular  
 

 Não enviar a criança portando joia ou outros objetos de valor, para evitar perdas e diminuir os riscos de 

contaminação.  
 

 Não é permitida a utilização de celulares, telefones móveis, smartwatch nas dependências do colégio. Caso seja 

necessário, o (a) aluno(a) poderá utilizar o telefone do colégio para falar com a família.  

 

 Brinquedos 
 

 Serão permitidos somente na última sexta-feira do mês. Enquanto estivermos vivenciando a pandemia, os 

brinquedos não poderão ser compartilhados. É importante que os alunos tragam uma embalagem para guardar o 

seu brinquedo após o uso.  
 

 Não nos responsabilizamos por brinquedos caros; por isso, pedimos que eles sejam simples e não ofereçam riscos 

ao grupo. 

 

 Remédios  
 

 Medicações só poderão ser ministradas com receituário médico, contendo as informações necessárias, como 

horário, quantidade, instruções.  
 

 A escola não ministrará nenhum tipo de medicação no atendimento de primeiros socorros.  
 

 Caso ocorra algum incidente com a criança, os pais ou responsáveis serão imediatamente notificados.  
 

 Solicitamos às famílias que comuniquem a escola via agenda ou e-mail quando for necessária a ausência da criança 

às aulas.  
 

 Planejamento pedagógico – Fevereiro / 2021 

Período – Data Atividade 

Semana de 1º a 05/02 Acolhimento, reintegração e adaptação dos alunos 

08/02 Início dos Livros Didáticos 

De 08/02 a 23/02 Aplicação das Avaliações Diagnósticas 

A partir de 23/02 Análise dos resultados e Planos de Ação  
 

 Apoio pedagógico – O apoio pedagógico será iniciado em março, no contraturno, para os alunos que tiverem 

necessidades específicas. Após a aplicação das avaliações diagnósticas, análise dos resultados e plano de ação, 

informaremos as famílias.  
 

 Árvore de Livros – Plataforma de leitura digital. Os alunos terão aulas quinzenais utilizando a Árvore de Livros e 

também serão indicadas leituras e atividades a serem realizadas em casa.  
 

 Processo avaliativo – As avaliações serão realizadas de acordo com o previsto no calendário escolar, e no período 

indicado enviaremos comunicados específicos com todas as orientações.  
 

 Tarefas de casa – Acreditamos que as tarefas de casa caracterizam uma atividade importante para o processo de 

aprendizagem. É uma forma de promover a autoaprendizagem, o autoestudo e crescimento pessoal como aluno e 

estudante. Por isso, todos os dias os alunos receberão tarefas para serem realizadas em casa. O acompanhamento familiar 

é de extrema importância para o incentivo e confiança do estudante.  

 

 Calendário escolar – O calendário escolar, referente ao ano letivo de 2021, está disponível no site do colégio. 

 

 Contato / Atendimentos  

 Durante o ano letivo, a equipe pedagógica e o corpo docente estarão à disposição para atendê-los. Para isso, é 

necessário agendamento prévio por contato telefônico, e-mail ou agenda. Para mantermos a organização da rotina 

escolar, não serão realizados atendimentos que não estejam agendados, salvo em casos de emergência. 



 

 No decorrer do ano, a escola solicitará a presença dos responsáveis para reuniões coletivas e atendimentos 

individuais, cuja participação é muito importante, pois serão tratados assuntos diretamente ligados à vida escolar 

de seu (sua) filho(a) enquanto aluno(a).   

 

 Disponibilizamos também o site do Colégio e o aplicativo Concepcionistas Mobile, para o acesso das principais 

informações referentes ao trabalho pedagógico realizado com seu (sua) filho(a). O login e a senha para acesso serão 

fornecidos pela secretaria do colégio.  

 

Abaixo, compartilhamos os e-mails institucionais da equipe pedagógica do Segmento 2, para dúvidas e/ou solicitações:   

Equipe – Segmento 2 Contato  

Irmã Rosangela – Diretora Geral diretorageral@cmisp.com.br  

Luciana – Diretora Pedagógica diretorapedagogica@cmisp.com.br – (11) 94798-4015 

Jaqueline – Coordenadora Pedagógica  coordenaef1@cmisp.com.br – (11) 94023-6272 

Maria Amélia – Coordenadora Pastoral mariaamelia@cmisp.com.br 

Flávia – Assistente de Coordenação  ef1-flavia-aux@cmisp.com.br – (11) 94783-4349 

Prof. Juliane – 2º ano A ef1-juliane@cmisp.com.br 

Prof. Renata – 2º ano C ef1-renata@cmisp.com.br 

Prof. Joana – 2º ano D  ef1-joana@cmisp.com.br 

Prof. Rose – 3º ano A ef1-rose@cmisp.com.br 

Prof. Daniela – 3º ano C  ef1-daniela@cmisp.com.br 

Prof. Ir. Adriana – 3º ano D  ef1-adriana@cmisp.com.br 

Prof. Flávia – 4º ano A ef1-flavia@cmisp.com.br 

Prof. Fabiana – 4º ano B ef1-fabiana@cmisp.com.br 

Prof. Rita – 4º ano C  ef1-rita@cmisp.com.br 

Prof. Roberta – 5º ano A  ef1-roberta@cmisp.com.br 

Prof. Érika – 5º ano B  ef1-erika@cmisp.com.br 

Prof. Irene – 5º ano C  ef1-irene@cmisp.com.br 

Prof. Lara – Inglês 2º e 3º ano ef1-lara@cmisp.com.br 

Prof. Karina – Inglês 4º e 5º ano ef1-karina@cmisp.com.br 

Prof. César – Ed. Física 2º ao 5º ano cemi-cesar@cmisp.com.br 

Prof. Fabíola – Ed. Física 2º ao 5º ano cemi-fabiola@cmisp.com.br 

Prof. Joyce – Música 2º ao 5º ano ef1-joyce@cmisp.com.br 

Prof. Marluce – Artes 2º ao 5º ano marlucemoreno@cmisp.com.br 

 

 Informática / Teams – Para dúvidas ou informações sobre suporte técnico, encaminhar e-mail para 

informatica@cmisp.com.br ou entrar em contato pelo telefone 3136-1451. 

 

Contamos com a colaboração de todos para o bom andamento do ano letivo e colocamo-nos à disposição para outros 

esclarecimentos. Agradecemos a confiança e parceria em nosso trabalho e desejamos que este ano seja repleto de 

conquistas. 

 

Que Santa Carmen seja luz em nossa caminhada!  

 

Abraços fraternos, 

 

A Direção. 
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