
 
 
Circular 34/2020       Campinas, 27 de abril de 2020. 
 
Assunto: Encaminhamentos institucionais e financeiros 
 
Prezados Pais e Educadores! 
 
Na última semana as autoridades sinalizaram alternativas e possíveis prazos para a saída da quarentena. No 
tocante à educação, o retorno deverá começar aos poucos e pela Educação Infantil. O retorno da Educação 
Infantil será decidido pelas Prefeituras e o retorno do Ensino Fundamental e Médio, pelo Estado. Em 
Campinas há um diálogo em curso entre escolas de Educação Infantil e Prefeitura, no tocante a prazos e 
procedimentos, com a intenção de início do retorno brevemente, mas ainda sem uma data concreta. O 
retorno do Ensino Fundamental e Médio deve demorar um pouco mais. 
 
Desse modo, após o período de férias em curso, o mais provável é que retornemos com as aulas remotas 
por mais um tempo. Neste momento, a equipe diretiva está analisando uma série de temas: intensificação 
das aulas remotas ao vivo, avaliação a distância, revisão do calendário, reposição de aulas, reorganização 
do sistema de avaliação/recuperação anual, eventos e estudos do meio. Todos estes temas merecem 
profunda e cuidadosa reflexão. À medida que as decisões forem sendo consolidadas, faremos o anúncio 
oficial para a Comunidade Escolar. Nesta semana anunciaremos novas decisões sobre o calendário e 
intensificação das aulas ao vivo. 
 
Informamos também que na última 6ª feira foi realizada a emissão dos boletos referentes à parcela do mês 
de maio, incluindo benefícios que representam um esforço da escola em apoiar as famílias nesse difícil 
momento. Alertamos para alguns detalhes importantes em relação aos mesmos: 

a) Os boletos referentes ás Atividades Extracurriculares do Cecand, Escola de Esportes e Tecnocursos 

não foram emitidos, conforme já anunciado anteriormente e essa parcela fica abonada para todos. 

b) Os boletos do Bilíngue/Integral Opcional foram emitidos com desconto referente aos dias do 

integral opcional, ficando somente com o valor referente ao bilíngue. O valor de face do boleto não 

mudou, por isso é necessária atenção ao desconto informado no corpo do boleto. 

c) Os boletos do regular foram emitidos normalmente.  

Negociação: diversos pais têm manifestado dificuldade em cumprir a rotina de pagamentos das parcelas, 
motivado por perda de renda durante a quarentena. A escola está sensível a essa situação e vai cuidar dessas 
famílias. Convidamos estes pais a se dirigirem à tesouraria. A escola vai analisar cada caso e buscar 
alternativas que sejam viáveis para ambas as partes. Situações mais delicadas serão analisadas por um 
comitê constituído especificamente para esse fim. Faremos tudo o que estiver ao alcance da escola, visando 
tanto o cuidado com as necessidades das famílias, bem como com a sustentação da escola.  
Nosso relacionamento é de longo prazo! Para enfrentarmos a batalha atual precisamos estar mais unidos 
do que nunca! Confiantes e juntos, venceremos! 
 
Atenciosamente, 
 
 
Lorenço Jungklaus 
Diretor Pedagógico 


