
 
 

 
COMUNICADO CORONAVÍRUS – 25/03/20 
 
Prezados Pais, Alunos e Colaboradores! 
 

Queremos iniciar este comunicado agradecendo e parabenizando nossa comunidade de alunos, 
pais e educadores pelo engajamento e sucesso que temos obtido com o Ensino à Distância, apesar 
de todas as limitações naturais desse formato de trabalho. 
 
Seguem orientações para o futuro próximo: 
a) Informamos que na próxima semana, entre 30 de março e 03 de abril continuaremos com as 

aulas a distância para o Regular e Currículos Internacionais, com as ferramentas que estamos 
utilizando e buscando intensificar aulas “ao vivo”.  

 
b) Está em pauta a possibilidade de antecipação das férias de julho. Esse assunto foi devidamente 

regulamentado nesta semana pelo governo federal. Há um diálogo em curso entre as escolas 
particulares de Campinas, com o intuito de se buscar um consenso, tanto sobre a adoção 
conjunta dessa possibilidade, quanto ao melhor período e duração. Este assunto deve 
amadurecer até a semana que vem. 

 
c) Os Cursos Extracurriculares e o Integral Opcional estão com as atividades suspensas. A princípio, 

pretendemos repor essas atividades. Mas, caso de o período não presencial se alongar, essa 
reposição ficará inviável. Nesse caso, adotaremos mecanismos de compensação financeira para 
o período sem atividades. O assunto é delicado, porque os custos associados a estas atividades 
continuam. Vamos emitir um posicionamento definitivo sobre esse assunto mais adiante.  

 
d) Reforçamos que no retorno às atividades presenciais dedicaremos um período para a revisão 

dos conteúdos ministrados à distância e o calendário será reorganizado. 
 
e) Até o momento não temos registro de casos de integrantes de nossa comunidade que tenham 

testado positivamente para o coronavírus. Que continue assim! 
 

f) O conteúdo desse comunicado está comentado em um vídeo. Para ver o vídeo acesse: 
 
https://drive.google.com/file/d/1sd76v_rIgYcsDIChS3xeET6l5XlQSpy_/view?usp=sharing   
 
Torcemos pelo breve retorno às nossas atividades presenciais! Que Deus continue nos protegendo 
e abençoando nessa fase difícil que estamos vivendo! 
 
Atenciosamente, 
 
 
Lorenço Jungklaus 
Diretor Pedagógico 
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