
COLÉGIO SANTA TEREZINHA 

CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA 

Circular nº: 26 /2019. 

Assunto: Mudança na plataforma de mails da escola para 

envios de circulares e comunicados. 

São Gonçalo, 25 de setembro de 2019. 

 

     Caras famílias, 

     O Colégio Santa Terezinha mudou a plataforma de correio eletrônico que usa diariamente 

para se comunicar com a comunidade escolar. Com esta alteração, os e-mails enviados pelo 

Santa para casa ganharam um padrão visual, com cabeçalho e rodapé nas cores e logomarcas 

de nossa escola, facilitando assim o reconhecimento imediato das mensagens pelos alunos, pais 

e responsáveis. 

     Esta é uma mudança para melhorar a eficiência do envio de informações, como circulares e 

comunicados, à comunidade escolar. Não haverá, contudo, alteração no endereço de e-mail que 

chegará à caixa postal de vocês, e ao qual todos já estão habituados: o 

informativo@csterezinha.com.br continua, só que mais bonito! 

     Os novos e-mails enviados pelo Santa terão links informativos que remetem os leitores ao 

site da escola _ www.csterezinha.com.br _ onde alunos, pais e responsáveis poderão acessar 

circulares e comunicados na íntegra e fazer downloads para arquivo ou impressão. Nosso site, 

assim, se fortalece como canal oficial de comunicação do colégio com sua comunidade escolar. 

Ele é a “nuvem” pessoal de informações sobre o Santa. 

     Pedimos a todos que incluam o endereço informativo@csterezinha.com.br como contato 

pessoal de seus telefones e provedores de e-mail, tais como Gmail, BOL, Yahoo, Microsoft e 

outros. Tal procedimento é simples e ajuda a evitar que as mensagens enviadas pela escola 

caiam em caixas de spam. 

     Ressaltamos sempre que o nosso site é nossa casa na rede mundial de computadores. Ele 

deve ser consultado com regularidade. Circulares, comunicados, convites e programações são 

anunciados na página. Circulares e comunicados são publicados nas seções “Avisos e circulares” 

e “Destaques”, para ninguém ficar sem informação! Nosso site mostra ainda as atividades que 

realizamos. Vale uma visita! 

Muito obrigado! 

Atenciosamente,  

COLÉGIO SANTA TEREZINHA 
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