
Comunicado 003/2021  
Orientações Início do Ano Letivo de 2021 

Campinas, 15 de janeiro de 2021 
 

Prezadas famílias e estimados alunos, 
 
Esperamos que todos estejam bem e com saúde após um período de férias e merecido               
descanso. 

Depois de um ano de muita dedicação, empenho e colaboração por parte de alunos,              
professores, funcionários e das famílias, fechamos 2020 com novos aprendizados e o            
sentimento do dever cumprido. Somos gratos a todos os envolvidos. 

Vamos iniciar as aulas de 2021 no próximo dia 25/01, ainda em estado de pandemia e                
com muitas restrições e cuidados necessários para preservar a saúde de todos! 
 
Estamos trabalhando no planejamento do ano letivo de 2021 e preparando o reinício das              
aulas, respeitando os protocolos e as determinações das autoridades de saúde e educação.             
Os protocolos sanitários de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização           
dos ambientes e monitoramento das condições de saúde continuam os mesmos. Na            
próxima semana, vamos divulgar informações mais detalhadas sobre o planejamento e a            
organização para o início do ano letivo de 2021. 
 
Consulta às famílias sobre a frequência às aulas presenciais 
 
Para o início das aulas estamos seguindo as determinações das autoridades de saúde e              
educação. Em pronunciamento do governo estadual no dia de hoje, a cidade de Campinas              
permanece na fase amarela, porém o governo municipal precisa ainda se pronunciar sobre             
essa decisão. A fase amarela no Plano SP permite às escolas atenderem a até 70% dos                
alunos, desde que mantenham o distanciamento obrigatório de 1,5 m entre os alunos. 
 
Para organizar o retorno, estamos realizando uma consulta às famílias sobre a decisão de              
enviar seus filhos para as aulas presenciais. O formulário permanecerá disponível para            
resposta até o dia 19/01, terça-feira. Os alunos cujas famílias não responderem ao             
questionário, serão considerados optantes pelas aulas remotas.  
 
Para o correto preenchimento da pesquisa, na data de hoje, todas as famílias receberam              
um comunicado informando em qual turma de 2021 o aluno está matriculado.  
 
Clique no formulário da pesquisa para responder sobre o retorno ao presencial: Clique aqui 
 
1ª  Reunião on-line de Pais e Mestres 
 
A 1ª Reunião On-line Coletiva de Pais tem como principal objetivo apresentar a equipe              
pedagógica e o trabalho da série a ser desenvolvido ao longo do ano letivo, bem como                
selar parcerias com as famílias. Enfatizamos que assuntos individuais de cada aluno ou             
família poderão ser tratados posteriormente em entrevistas diretamente agendadas com os           
professores ou com a Orientação Educacional. 

 



 

As reuniões de pais serão realizadas através do Google Meet e os links de acesso               
serão disponibilizados na próxima semana. 
 

● Educação Infantil e 1º ano 
 

 
● Ensino Fundamental I ( 2º ao 5º ano) 

 

 
● Ensino Fundamental II  

 

 
● Ensino Médio 

 

 
 
Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica 

Turmas: Inf. 2, Inf. 3 e Inf. 4 
Data: 20 de janeiro (quarta-feira)  
Horário: 17h30 às 19h00 

Turmas: Infantil 5 e 1º ano 
Data: 20 de janeiro (quarta-feira)  
Horário: 19h às 20h30 

Turmas: 2º e 3º anos 
Data: 21 de janeiro (quinta-feira)  
Horário: 19h às 20h30 

Turmas: 4º e 5º anos 
Data: 21 de janeiro (quinta-feira)  
Horário: 17h30 às 19h  

Turma: 6º ano 
Data: 25 de janeiro (segunda-feira) 
Horário: 19h às 20h30 

Turmas: 7º, 8º e 9º anos 
Data: 27 de janeiro (quarta-feira) 
Horário: 19h às 20h30 

Turmas: 1º, 2º e 3º anos 
Data: 27 de janeiro (quarta-feira) 
Horário: 19h às 20h30 


