
 
 

Campinas,  22 maio de 2020.  
Comunicado 44/2020 
  
Caros pais e responsáveis! 
 
Acatando as determinações da  Prefeitura de Campinas e do Governo de São Paulo, na próxima semana, 
anteciparemos três feriados (25/05 antecipando 09/07, Revolução Constitucionalista; 26/05 
antecipando 11/06, Corpus Christi e 27/05 antecipando 20/11, Consciência Negra); sendo assim, o 
retorno das férias passará para dia 28 de maio de 2020, no formato remoto, conforme Comunicado 
43/2020. 
 
Informamos que as atividades da Educação Infantil, além do aumento dos momentos on-line com as 
professoras, contarão também com os materiais físicos que serão entregues no dia 29/05 entre 13h e 
17h de acordo com as orientações específicas do setor disponibilizadas no site em acesso restrito. 
 
Sobre o Ensino Fundamental 1, confirmamos as 3 aulas online diárias com os professores, com a 
adequação desses momentos de acordo com a faixa etária, de forma gradativa, seja por meio de 
restrição do tempo de exposição à tela para os mais novos (mantendo um horário somente para 
dúvidas), seja ampliando o contato online com os professores para os maiores. Durante as próximas 
semanas, informaremos sobre as adequações que forem necessárias e possíveis. 
 
Com relação ao Ensino Fundamental 2, no dia 28 de maio retornaremos com as aulas on line em tempo 
real, conforme horário regular diário (7h15 às 12h40). Aproveitamos para reforçar que adiamos a 
Avaliação Integrada para 04 de junho, em horário normal das aulas.  Os conteúdos foram 
disponibilizados no site e os professores farão uma revisão nos dias que antecedem a avaliação. 
 
No Ensino Médio as aulas também continuarão sendo pelo Microsoft Teams, em tempo real e 
reforçamos que a data do Simulado UNESP foi transferida para 05/06, sexta-feira. 
 
Informamos que continuaremos disponibilizando as informações/atividades no “acesso restrito” do 
site e utilizando a plataforma Microsoft Teams, agora com uma forma diferente para ingressar nas 
aulas (passo a passo no “acesso restrito”). 
 
Sempre à disposição, 
 
 
A Direção! 
 

Aja de modo que, pelas suas ações e pelas suas                                    
palavras, qualquer pessoa saiba que você procura o 
bem das almas. Dom Bosco 

 
 
 

      


