
 

Equipe de gestão pedagógica 2018 

Caros Pais, 

A cada ano, a partir da organização das turmas, quantidade de alunos, novas demandas e 
necessidades, revisamos a organização da nossa equipe de gestão. 

Comunicamos abaixo como estaremos organizados em 2018 para melhor atender os alunos, 

famílias e profissionais da Santi: 

T2 ao 3° ano: 

Coordenadora pedagógica responsável - Dami Cunha 

Responsável pela gestão do currículo, formação de professores e coordenadores, além da 

definição das estratégias do ciclo. 

Coordenadoras de série: 

T2 ao T5 – Fernanda Issa (até março/18) 

1° ano - Dami Cunha (até março/18, substituindo Luana, em licença maternidade) 

T2 ao 1° ano – a partir de abril, Luana Correa Marra, atualmente em licença maternidade, 

assume a coordenação destas turmas. 

Fernanda Issa, nossa atual coordenadora do T2 ao T5, deixará a Santi em março deste ano 
para se dedicar a demandas da vida pessoal. Até lá, estará dedicada à adaptação dos 

pequenos e demais atribuições da coordenação, visando um início de ano seguro e tranquilo. 

Luana Marra, profissional da Santi há mais de 10 anos, atualmente em licença maternidade, 

coordenadora do 1°, 2° e 3° anos em 2017, assumirá a coordenação do T2 ao 1° ano a 
partir de abril/18. 

2° e 3° anos - Dinah Crespo 

Dinah passa a integrar a equipe Santi em 2018. Com mais de 15 anos de experiência em 
educação, tanto como professora quanto como coordenadora, é graduada em Psicologia pela 

PUC-SP e Cursou Mestrado na USP em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. 

Nossa equipe de gestão cuidará, como sempre, da integração da nova coordenadora à 
identidade e cultura da Santi. Dinah estará nas reuniões de pais de março e também está à 

disposição daqueles que quiserem conhecê-la pessoalmente nos horários de entrada e saída, 

nos dias em que estiver na Santi nestes momentos. 

4° ao 9° ano: 

Coordenadora pedagógica responsável – Elaine Barbosa Ruiz 

Responsável pela gestão do currículo, formação de professores, da coordenadora e 
orientadora, além da definição das estratégias do ciclo. 

  



Coordenadora de série 4° e 5° anos – Carol Cherubini 

Orientadora educacional 6° ao 9° anos – Guta Meneghelo 

A equipe do Ensino Fundamental 2 conta também com o Professor Líder, responsável pela 
interlocução entre a equipe de professores e gestão, e apoio ao coordenador no que diz 

respeito a organização de processos, busca e implantação de inovações no segmento. 

Atualmente, esta função é responsabilidade do professor de história, Lucas Monteiro de 
Oliveira. 

  

A equipe de gestão Santi conta também com: 

Supervisora administrativa – Naila Oliveira 

Coordenadora de atividades extracurriculares e eventos – Camila de Mauro 

Diretora pedagógica – Marta Durante 

Diretor administrativo – Fernando José Cury 

Diretor financeiro – José Roberto Cury 

Diretora geral – Adriana Cury Sonnewend 

  

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

  

Atenciosamente, 

EQUIPE SANTI 

 


