
 
 

Campinas, 19 de maio de 2020.  
Comunicado 43/2020 
  
Caros pais e responsáveis! 
  
Conforme os senhores devem estar acompanhando, o Ministério da Educação ampliou o prazo da 
educação remota para até, pelo menos, 16 de junho; sendo assim, continuaremos dessa forma após o 
término das férias escolares e alguns esclarecimentos se fazem necessários para o retorno com algumas 
novidades e confirmação de outras ações já em andamento. 
 
O Liceu Plural continuará postando, semanalmente, as atividades interativas no site do colégio e as 
atividades esportivas do Extracurricular serão postadas nas redes sociais, em dias alternados, a partir de 
junho. 
 
Na Educação Infantil passaremos a ter dois momentos diários on-line com as professoras; assim, as 
crianças receberão as orientações das atividades disponibilizadas no site no primeiro momento e, ao 
final do período, poderão partilhar com os colegas e professores suas experiências. Lembramos que as 
crianças não precisarão entrar on-line nos dois momentos, sendo uma possibilidade de interação e de 
decisão da família, de acordo com a disponibilidade. Durante o período de aula (manhã ou tarde) as 
professoras e coordenação pedagógica estarão disponíveis pelo chat do Microsoft Teams para dúvidas e 
demais orientações.  
 
No Ensino Fundamental 1 ampliaremos a carga diária de contato com os professores para três aulas; ou 
seja, os alunos passarão a ter mais orientações diretamente dos docentes que trarão os novos 
conteúdos. Continuaremos colocando no site (via acesso restrito) as atividades pedagógicas de cada 
semana e as atividades avaliativas, acrescentando uma tabela específica com os horários e os 
componentes curriculares das aulas online (Microsoft Teams). 
 
O Ensino Fundamental 2 continuará com as aulas em tempo real, seguindo os horários das aulas 
regulares e as orientações diárias continuarão sendo encaminhadas pelos professores e pela equipe de 
coordenação.  Com relação à Prova Integrada, para ampliarmos as possibilidades de serenidade, 
tranquilidade e preparação, adiamos para o dia 4 de junho. 
 
O Ensino Médio também manterá suas aulas em tempo real, seguindo os horários das aulas regulares e 
as orientações da mesma forma como antes das férias. Apenas já adiantamos que o Simulado modelo 
Unesp foi transferido para dia 05 de junho. 
 
Com relação à antecipação dos feriados, aguardaremos o comunicado oficial da Prefeitura de Campinas 
e do Governo do Estado de São Paulo, após a votação pelos seus respectivos órgãos competentes, e 
enviaremos as alterações que forem necessárias, tanto da volta às aulas quanto das atividades 
avaliativas já agendadas.   
 
Sempre à disposição, 
 
A Direção! 
 

              A maneira de se fazer bem toda a nossa ação, 
             é fazê-la na presença de Deus.  Dom Bosco 

      


