
 
 

 
Circular 032/2020       Campinas, 01 de abril de 2020. 
 
 
Assunto: ALTERAÇÕES NO CALENDÁRIO ESCOLAR EM DECORRÊNCIA DA EVOLUÇÃO DA COVID-19 
 
Prezados Pais, Alunos e Colaboradores! 
 

Diante das incertezas em relação à duração da suspensão das atividades presenciais nas escolas 
em função da pandemia relacionada à COVD-19, os diretores das escolas particulares de Campinas 
têm estabelecido um intenso diálogo, visando a adoção de medidas convergentes. Todas as escolas 
têm mantido intensa interlocução com as famílias na busca de alternativas que minimizem os 
danos pedagógicos aos alunos.  Não há consenso possível no âmbito das famílias quanto aos 
caminhos a serem trilhados, uma vez que as expectativas variam muito de acordo com as diferentes 
faixas etárias e os perfis familiares. Considerando essas premissas, após intensa reflexão interna, o 
Colégio Notre Dame decidiu dar início à reorganização do calendário e de algumas práticas 
escolares, conforme descrito nos itens a seguir: 
 
a) O ensino a distância continua pelas próximas duas semanas, no período de 06 a 17 de abril. Em 

todos os segmentos, vamos intensificar as aulas “ao vivo”.  Observação importante em relação 
ao Notre Dame Júnior: este segmento terá um calendário próprio de compensação após o 
retorno, com mais dias de reposição, inclusive sábados, em função das grandes limitações do 
trabalho a distância para essa faixa etária. 

b) Caso até o dia 17 de abril não tenhamos a definição de uma data para o retorno às atividades 
presenciais, faremos antecipação de Férias. A princípio, de 22 de abril a 06 de maio (15 dias). 
Esse período, uma vez iniciado, não será interrompido.  Caso as aulas presenciais ainda não 
possam voltar no dia 7 de maio, as férias continuarão até 21 de maio (mais 15 dias), ficando este 
segundo período passível de interrupção se a situação mudar no decorrer do mesmo. 

c) Término do ano letivo: nosso ano letivo seguirá, com aulas regulares, no mínimo, até o dia 19 
de dezembro, inclusive currículos internacionais e cursos extracurriculares. Deste modo, não 
haverá tempo no final do ano para as Revisões e Exames Finais. Em vista disso, neste ano, a 
recuperação de notas acontecerá no decorrer do ano letivo, após o fechamento de cada 
bimestre ou trimestre. Os resultados dessas recuperações serão utilizados no final do ano para 
os alunos que teriam que fazer o exame final. Os procedimentos serão regulamentados e 
comunicados a alunos e famílias após o retorno às atividades presenciais. 

d) Feriados e recessos: as datas de feriados podem ser alteradas e os recessos serão eliminados, 
conforme já autorizado em Medida Provisória do governo federal. Novo calendário será 
divulgado após o retorno às atividades presenciais.  

e) 200 dias letivos: hoje foi publicada pelo governo federal Medida Provisória isentando as escolas 
do cumprimento dos 200 dias letivos, permanecendo apenas a obrigatoriedade do 
cumprimento de 800 horas de atividades letivas, incluindo as horas realizadas a distância. Nosso 
calendário atual tem 200 dias e ultrapassamos as 800 horas exigidas em lei em todos os 
segmentos. Com a reorganização que faremos no calendário não vamos apenas manter, mas 
ultrapassar os 200 dias letivos, incluindo o período de aulas a distância, reafirmando nosso 



compromisso com o desenvolvimento das crianças e com a manutenção da relação contratual 
com nossas famílias. 

f) Cursos Extracurriculares e Integral Opcional: a maior parte dos educadores destes cursos estão 
em recesso ou férias. A escola vai se organizar para que todas estas aulas sejam respostas, 
recorrendo a diversas alternativas possíveis, inclusive com programas especiais de férias. No 
caso de a família não conseguir se organizar para as reposições, trataremos a questão financeira 
de cada caso isoladamente por ocasião da renovação da matrícula para 2021. 

g) Revisão - 3ª série do Ensino Médio: esta série não pode parar, por causa dos vestibulares. 
Durante o período de férias vamos trabalhar com uma equipe de professores paralela, que vai 
dar continuidade ao trabalho de Revisão dos conteúdos estudados na 1ª e 2ª séries, com aulas 
“on-line”. A estrutura desse trabalho será detalhada pela Coordenação do segmento. 

h) Pagamentos: o pagamento dos serviços contratados deve seguir dentro da normalidade, 
conforme reiterado exaustivamente pelos órgãos de proteção ao consumidor. Os custos da 
instituição não mudam em virtude da crise. Conclamamos todos a estarem comprometidos com 
a sustentabilidade da instituição e a qualidade de nossos serviços no futuro, quando tudo isso 
passar. Ademais, somos uma organização filantrópica, sem fim lucrativo, que atende centenas 
de alunos bolsistas e centenas de famílias necessitadas que dependem de nossas obras 
assistenciais, muitas delas inclusive para se alimentar. Não nos furtaremos a cuidar de situações 
financeiras emergenciais, como sempre fizemos, no intuito de contribuir para que as famílias 
possam manter as crianças na escola. 

 
Que Deus continue protegendo e abençoando a todos os integrantes de nossa comunidade 
durante essa difícil travessia que estamos vivendo! 
 
Atenciosamente, 
 
 
Lorenço Jungklaus 
Diretor Pedagógico 

 


