
 
 
Circular 050/2020                Campinas, 06 de outubro de 2020. 
 
 
Prezados Pais, Alunos e Educadores! 
 
O Colégio Notre Dame tem se preparado com grande dedicação e cuidado para o retorno presencial dos 

alunos neste dia 07 de outubro, após longa espera pela definição dessa data pelas autoridades.  

 

No entanto, conforme já havíamos antecipado, estava em curso a judicialização dessa decisão por ação 

pública movida pelo Sindicato dos Professores de Campinas e Região.  A 3ª Vara de Trabalho de Campinas, 

em decisão liminar, decidiu impor novas exigências às escolas para esse retorno: 

 

1. não convocação de professores que coabitam com pessoas do grupo de risco; 

2. realização de teste de COVID-19 em todos os professores, condicionando o retorno ao trabalho 

presencial a resultado negativo no mesmo; 

3. criação de novas exigências em relação a equipamentos de proteção individual(EPIs) que não estão 

previstos em protocolos sanitários oficiais. 

A decisão proferida em primeiro grau foi agravada no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região pelo 

Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo (SIEESP) e, até o momento, ainda aguardamos 

decisão definitiva. 

 

Diante dessa indefinição e da impossibilidade de cumprimento dessas medidas até o dia 07/10, o Colégio 

Notre Dame decidiu o seguinte: 

 

1. Notre Dame Junior e Infantil Notre Dame Cecoia: caso o Tribunal se manifeste até a próxima sexta-

feira, dia 9, reformando a decisão de primeiro grau, iniciaremos as aulas presenciais no dia 14/10, 

após o feriadão. Caso o Tribunal não se manifeste ou mantenha a decisão de primeiro grau, 

retomaremos as aulas no dia 19/10. Informaremos a decisão definitiva no dia 09/10. 

2. Ensino Fundamental e Médio no Notre Dame Campinas e Notre Dame Cecoia: iniciaremos as aulas 

presenciais após a semana de férias, no dia 19/10. 

Desse modo, caso a decisão não seja reformada no Tribunal teremos tempo hábil para o cumprimento das 

exigências impostas pela 3ª Vara do Trabalho. 

 

Lamentamos esse desfecho, depois da longa espera imposta às famílias que há tempos esperam o retorno 

das aulas presenciais. 

 

 
Atenciosamente, 
 
 
Lorenço Jungklaus 
Diretor Pedagógico 


