CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
Da Educação Infantil ao Ensino Médio
Reconhecido Etapa Ed. Infantil e Ensino Fundamental - Portaria nº 98 da SEC D. O. 15/01/88.
Credenciado Etapa Ensino Médio - Parecer CEE Nº 122/2013, Resolução CEE Nº 53/2013 da SEC D.O. 28/06/2013.

Salvador, 08 de junho de 2021.
Prezadas Famílias, Paz e Bem!
“O importante da educação é o conhecimento não dos fatos, mas dos valores.” (Leon Willian)
O CEMJ entende que a parceira estabelecida entre a Escola e a Família é de extrema
importância para o desenvolvimento do aluno em todos os âmbitos.
A nossa proposta de ensino, está sempre alicerçada nos quatro pilares da educação, os quais
ao longo desse 1º semestre , foram apresentados através das atividades desenvolvidas que
contemplaram os campos afetivos, cognitivos e psicomotor.
Acreditamos que nossos educandos, iniciaram uma etapa que os ajudará a CONHECER,
FAZER, VIVER com os outros e acima de tudo, SER.
Esse é o nosso objetivo maior e , junto com as famílias estamos construindo.
Concluímos a 1ª etapa do ano letivo; um semestre ainda muito desafiador, mas que nos
proporcionou um aprendizado ainda maior sobre as relações humanas.
Neste semestre, iniciamos o ensino híbrido, e foi uma alegria imensurável participar do
retorno de parte dos alunos à nossa escola, presencialmente, com a alegria que o ambiente escolar
proporciona a todos.
Continuaremos no 2º semestre no mesmo formato, e para as famílias que optarem pelas aulas
presenciais, devem informar no email cemj@cemj.com.br a sua adesão enviando o termo para este
fim. Este termo está disponível também no Graffite.
Recomendamos também que consultem o Manual da Família 2021, disponível em nosso site.
Como previsto no calendário escolar 2021, estaremos em Recesso Junino de 19/06/21 à
05/07/21, com retorno às atividades pedagógicas no dia 06/07/21 (terça-feira).
Agradecemos a todos os envolvidos nessa etapa, nossos professores, sempre com toda
dedicação e amor, às famílias, que desde sempre apoiaram e incentivaram seus filhos a enfrentarem
tantos desafios nesse cenário pandêmico. Tenham certeza que cada um teve um papel muito
significativo para o sucesso de todo o semestre.
Desejamos a todos, um recesso de paz e saúde, onde possam descansar e aproveitar
momentos maravilhosos com toda famílias.
Estaremos de volta no 2º semestre com muita fé, trabalho e dedicação, proporcionando uma
educação de qualidade e fortalecendo os laços que nos une.
Atenciosamente,
Rosa Fraga
Direção Pedagógica
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