
 
 

 
Circular 033/2020       Campinas, 16 de abril de 2020. 
 
 
Assunto: FÉRIAS E QUESTÕES FINANCEIRAS EM DECORRÊNCIA DA EVOLUÇÃO DA COVID-19 
 
Prezados Pais, Alunos e Colaboradores! 
 
A presente circular tem o objetivo de detalhar os dados referentes à antecipação de férias, bem como 
realizar uma comunicação relevante envolvendo aspectos financeiros dos contratos de prestação de 
serviços educacionais.  
 

a) Férias: inicialmente informamos que estamos cancelando a emenda prevista para o dia 20 de abril, 
e que neste dia teremos as aulas remotas normalmente. Respeitaremos o feriado de Tiradentes no 
dia 21 e no período de 22 de abril a 06 de maio teremos a antecipação de 15 dias de férias. Este 
período de férias não será interrompido, mesmo que no decorrer do mesmo seja autorizada a volta 
das atividades presenciais. Até o dia 4 de maio informaremos o que faremos a partir do dia 7 de 
maio, caso as aulas presenciais ainda não possam voltar. 

b) 3ª série do Ensino Médio: conforme havíamos antecipado, a 3ª série do Ensino Médio não vai parar. 
Iremos trabalhar com uma equipe paralela em aulas ao vivo, todos os dias, para adiantar o 
cronograma de aulas de revisão, aprofundamentos e atualidades. Isto permitirá o pleno 
cumprimento de curso antes dos exames vestibulares. Detalhes dos horários serão enviados pela 
Coordenação do segmento. 

c) Aspectos financeiros dos Cursos Extracurriculares e Integral Opcional: nesta semana estamos 
completando 23 dias úteis sem aulas nos cursos extracurriculares e no integral opcional. Não será 
possível repor todos estes dias após o retorno às aulas presenciais.  Diante disso, com a anuência 
do Conselho Administrativo e a Mantenedora, decidimos NÃO emitir o boleto do mês de maio do 
CECAND, Escola de Esportes e Tecnocursos, ficando esta parcela abonada. No caso do integral 
opcional, a cobrança é feita juntamente com o bilíngue, num mesmo boleto. O boleto de maio será 
emitido somente com o valor correspondente ao Bilíngue, cujas aulas estão acontecendo de forma 
remota, ficando abonado o custo referente aos dias de Integral Opcional. Salientamos que a escola 
continua pagando normalmente o salário dos professores destas atividades, enquanto busca 
redução de custos em outras áreas da gestão escolar. 

 
Agradecemos a todos pela parceria nesta difícil jornada que estamos vivendo e ficamos na torcida pelo 
breve retorno às atividades presenciais! 
 
Atenciosamente, 
 
 
Lorenço Jungklaus 
Diretor Pedagógico 


