
 

 

                24/01/2018 

 

 

EQUIPE DE GESTÃO 

  

 

  

Prezadas famílias 
  
Desejamos a todos um ótimo 2018! 
  
Comunicamos que a equipe gestora do Colégio Anglo 21 conta com alguns 
novos integrantes, que chegaram para somar muito ao projeto pedagógico da 
escola.  
Apresentamos a seguir a configuração da equipe de gestão do colégio:  
  
  
Direção pedagógica         
Profa. Luciana Hubner (diretora) 
Profa. Lilian Marciano (vice-diretora) 
Profa. Carla Oliveira (assistente de direção) 

  
Direção administrativa     
Thais Pianucci 
  
Coordenação pedagógica – Ed. Infantil e 1º ano  
Profa. Cintia Simão 
Coordenação pedagógica – 2º ao 5º ano do EF1              
Profa. Ana Clara Bin 
Coordenação pedagógica – Ensino Fundamental 2         
Prof. Daniel Helene 
Orientação educacional – Ensino Fundamental 2            
Profa. Patrícia Sampaio 
Coordenação pedagógica – Ensino Médio                        
Prof. Lucas Seco 
Orientação educacional – Ensino Médio                           
Profa. Sofia Alencastro 
Coordenação pedagógica – Red Balloon                          
Profa. Ludmila Lemos 
  
Direção 
Luciana Hubner permanece na direção do colégio, liderando a concepção e 
implementação do projeto político-pedagógico, como tem feito desde a 
fundação da escola. Lilian Marciano, coordenadora pedagógica do Ensino 

Fundamental 1 em 2016 e 2017, assume a vice direção pedagógica do colégio. 
Damos as boas-vindas a Carla Oliveira, que se integra à equipe como 
assistente de direção, responsável pelo contato mais imediato entre as famílias 
e a direção da escola. Thais Pianucci, que se somou à equipe no ano 
passado, permanece na liderança administrativa do colégio. 
  



Coordenação pedagógica 
Cintia Simão, coordenadora da Educação Infantil em 2016 e 2017, assume 

também a coordenação do 1º ano do Ensino Fundamental 1. Ana Clara Bin, 
professora do 5º ano em 2017 e formadora há 8 anos, com vasta experiência 
em docência e cargos de gestão em instituições de renome, assume a 
coordenação pedagógica do 2º ao 5º ano do EF1. 

Daniel Helene permanece na coordenação pedagógica do Ensino 
Fundamental 2. Patrícia Sampaio junta-se à equipe como sua parceira de 

trabalho, assumindo a orientação educacional do segmento. 

Lucas Seco e Sofia de Alencastro permanecem, respectivamente, na 
coordenação pedagógica e na orientação educacional do Ensino Médio. 

Ludmila Lemos permanece na coordenação pedagógica do Departamento de 
Inglês (Red Balloon) do Anglo 21. 

Agradecemos a Valquiria Pereira, coordenadora dos 1ºs e 2ºs anos do EF1 em 

2016 e 2017, e a Irene Tavares, orientadora educacional do EF2 em 2017, 
pelas valiosas contribuições ao colégio no período em que estiveram conosco. 

Aproveitamos para comunicar que em 2018, Harley Sato se dedicará 
exclusivamente ao Sistema Anglo e Nathalie Zogbi Ruah se afastará da 
rotina diária do colégio, em busca de aperfeiçoamento profissional. Neste ano, 
buscará aprofundar ainda mais seus estudos sobre práticas pedagógicas e 

modelos inovadores de escolas ao redor do mundo. Nathalie continuará 
próxima da equipe de liderança e das discussões estratégicas do colégio, 
acompanhando a evolução da nossa escola e dos nossos alunos. 
 
Um forte abraço, 
Nathalie Zogbi Ruah e Luciana Hubner 
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