
 
 
Circular  35/2020       Campinas, 04 de maio de 2020. 
 
 
Assunto: Encaminhamentos Institucionais – Conforme Pronunciamento do Diretor da 30/04/20 
 
 
Prezados Pais e Educadores! 
 
A presente circular tem o objetivo de formalizar os principais aspectos técnicos abordados no 
pronunciamento da Direção, gravado em vídeo no último dia 30 de abril. Para facilitar a leitura, 
organizaremos o texto em tópicos: 
 

a) Significado do momento atual na trajetória escolar do aluno: cada dia de atividade escolar é muito 

importante para a completa formação do aluno. No entanto, a dinâmica do processo educacional 

age em favor da recuperação de defasagens que se acumulam num período de afastamento das 

atividades presenciais. Isto ocorre porque a trajetória escolar se organiza em formato de espiral, 

onde habilidades e conhecimentos mais avançados são construídos a partir de habilidades e 

conhecimentos prévios, que são continuamente retomados no decorrer de todo o processo. Por 

outro lado, a atual crise propicia a aquisição de uma série de aprendizagens e habilidades únicas, 

em função das circunstâncias inusitadas que todos estamos vivenciando. Esta realidade será objeto 

de reflexão com os alunos quando as atividades presenciais retornarem e contribuirão para o seu 

desenvolvimento. 

 
b) Férias: com o objetivo de minimizar perdas, a maioria das escolas da cidade decidiu antecipar férias. 

Algumas vão cumprir agora um mês completo de férias e, outras, períodos menores. No caso do 

Notre Dame, teremos duas posturas:  

-  Maternal e Infantil: neste segmento cumpriremos o mês completo de férias agora, visando 
minimizar o tempo de trabalho remoto. As férias se estenderão até o dia 22 de maio e retornaremos 
às aulas no dia 25 de maio, segunda-feira, as quais se estenderão até o dia 18 de dezembro. Esse 
período longo será difícil, mas a escola vai administrar o cotidiano escolar de modo a otimizar o 
aproveitamento das crianças. 
- Ensino Fundamental e Médio: nestes segmentos cumpriremos 25 dias agora, estendendo as férias 
até o dia 16 de maio e retomaremos as aulas no dia 18/05, segunda-feira. Os outros 5 dias de férias 
ficarão para o período de 13 a 17 de outubro. As aulas irão até sexta-feira, 9/10, e retornarão na 
segunda-feira, 19/10, seguindo até o dia 18/12. 
Nesta semana, os pais do EF1 que desejarem terão a opção de enviar seus filhos ao colégio, uma 
vez que Maternal e Infantil terão aulas normalmente. Para as crianças do EF1 desenvolveremos 
atividades lúdicas e esportivas nessa semana. 
 

c) Reposição no Maternal e Infantil:  no Maternal e Infantil, faremos a reposição de tudo o que for 

possível, na medida em que o calendário nos permitir. A análise do calendário, por ora, abre uma 

janela de oportunidades para a reposição de 18 a 20 dias de aula, considerando retirada de 

emendas, realocação de reuniões de pais, dias de eventos escolares, ampliação do calendário até 

18/12 e mais algumas outras oportunidades que poderemos considerar. Até agora, estamos numa 

posição favorável para o pleno cumprimento do ano letivo. Reposições que acontecerem em dias 

não previstos no Calendário Escolar original terão atividades independentes, para não prejudicar as 



crianças que eventualmente não possam vir. No bilíngue, iremos repor aulas, preferencialmente às 

6ª feiras, dias em que os espaços e a equipe estarão disponíveis.  

 
 

d) Revisão no Ensino Fundamental 1: no EF1 faremos a revisão presencial de tudo o que foi e ainda 

for ministrado remotamente. A análise do calendário, por ora, abre uma janela de oportunidades 

com 18 a 20 dias a serem dedicados para esta revisão, considerando retirada de emendas, 

realocação de reuniões de pais, dias de eventos escolares, ampliação do calendário até 18/12 e mais 

algumas outras oportunidades que poderemos considerar. Até agora estamos numa posição 

favorável para o pleno cumprimento do ano letivo. Revisões que acontecerem em dias não previstos 

no Calendário Escolar original, terão atividades independentes, para não prejudicar as crianças que 

eventualmente não possam vir. No bilíngue também faremos revisão, preferencialmente às 6ª 

feiras, dias em que os espaços e a equipe estarão disponíveis.  

 
e) Revisão no Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio: no Fundamental 2 e Ensino Médio também 

faremos a revisão presencial de tudo o que foi e ainda for ministrado remotamente. Nestes dois 

segmentos, teremos uma janela de oportunidades que pode variar entre 15 e 20 dias, considerando 

retirada de emendas, dias de eventos escolares, ampliação do calendário até 18/12 e mais algumas 

outras possibilidades que poderemos considerar. Nestes segmentos, estamos numa posição bem 

favorável para o pleno cumprimento do ano letivo, porque as aulas remotas funcionam melhor e a 

revisão será mais rápida. No Middle School e High School também faremos revisão, 

preferencialmente às 6ªs feiras, dias em que os espaços e a equipe estarão disponíveis.  

 
f) Integral Opcional e Cursos Extracurriculares: o integral opcional e os cursos extracurriculares terão 

reposição de 14 a 18 de dezembro, em retiradas de emendas e reuniões de pais em dias letivos. 

Mesmo com essas reposições, até agora acumulamos três semanas que não poderão ser repostas. 

Por isso, os pagamentos estão suspensos, temporariamente, a partir de maio. 

 
g) Superférias: em 2021 teremos o programa Superférias em janeiro e julho. Aproveitaremos estes 

períodos para que as equipes que estão em banco de horas façam a reposição destas horas 

(Auxiliares de Classe, Estagiários, Monitores e Profissionais de Atividades Extras). A presença desta 

equipe na escola permitirá acolhermos as crianças da Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 

para atividades lúdicas e esportivas na escola sem custo adicional para as famílias, com exceção de 

alimentação. Vamos explorar todo esse potencial e colocá-lo à disposição dos pais. Este processo 

será organizado para inscrições no segundo semestre. 

 
h) Reorganização dos períodos letivos e avaliação escolar: o ano escolar é organizado em três 

trimestres na Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 e em quatro bimestres no Ensino 

Fundamental 2 e Ensino Médio. Esta divisão é regimental e precisará ser mantida. Em vista disso, o 

tamanho de cada período letivo será adaptado ao calendário de aulas presenciais. Esta adaptação 

vai repercutir na forma como a média de cada trimestre/bimestre será composta, cuja organização 

é de autonomia da escola. Vamos reduzir a quantidade de provas e valorizar a nota de processo. O 

calendário reorganizado será divulgado no retorno às aulas presenciais. Após as férias, já 

retomaremos as avaliações processuais, de forma remota. 

 
i) Exames Finais: o Exame Final também é uma regra regimental para o aluno que fecha o ano com 

média final inferior a 6 em algumas disciplinas. Assim, esta nota deverá ser mantida. No entanto, o 

Exame Final será dividido em partes e aplicado, excepcionalmente, durante o ano letivo, assim que 

as notas dos trimestres/bimestres forem sendo fechadas. No final do ano, juntaremos estas notas 



 
 

parciais, formando uma única nota que será lançada como nota do Exame Final para os alunos que 

se enquadram no critério regimental para realizar os Exames Finais. Esta estrutura será divulgada 

no retorno às atividades presenciais. Em virtude das circunstâncias que estamos vivendo, os 

cuidados com eventuais casos de retenção serão diferenciados. 

 
j) Retorno às aulas após as férias: o retorno às aulas, provavelmente, ainda não será presencial. 

Estamos reavaliando a estrutura das aulas remotas. Na semana anterior ao retorno, iremos explicar 

as mudanças nessa estrutura. A presença do professor, ao vivo, será diária, por turmas, sempre que 

for mais adequado para todos. No 9º ano e Ensino Médio, os alunos têm sido ouvidos sobre o melhor 

formato e assim continuaremos a fazer. Nos demais segmentos os pais também estão sendo 

ouvidos. As aulas ao vivo serão gravadas e disponibilizadas no google classroom do professor para 

que o aluno possa assistir em outro horário quando for necessário. Para apoiar as famílias com mais 

filhos na escola, estamos levantamento a disponibilidade de equipamentos da escola para 

empréstimo. Apresentaremos detalhes dessa medida por ocasião da divulgação das mudanças na 

estrutura de trabalho. 

 
k) Comitê Financeiro: o Comitê Financeiro está organizado e trabalhando na análise das situações que 

necessitam de atenção especial neste momento, em virtude da mudança drástica no cenário 

econômico. Orientamos que o primeiro contato com o comitê seja feito pelo e-mail: 

financeiro@notredamecampinas.net.br.  

 
O diálogo entre escola e famílias é crucial neste momento, visando o cuidado mútuo. A escola estará 
atenta às necessidades das famílias, ao mesmo tempo em que cuida da sustentabilidade da 
instituição, de modo que todos possamos atravessar esta crise em condições de continuarmos 
nosso trabalho educativo depois dela. Somos muito agradecidos pelo enorme esforço que vem 
sendo realizado pelas famílias nesse momento, bem como pelo apoio e confiança na escola, 
reiteradamente renovados! Nós educadores, plenamente cientes da singularidade do momento, 
estamos motivados e engajados, reunindo nossos melhores esforços para proporcionar o maior 
benefício possível para o desenvolvimento dos alunos. Este é o nosso compromisso com alunos e 
famílias! 
 

 
Atenciosamente, 
 
 
Lorenço Jungklaus 
Diretor Pedagógico 
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