Comunicado 109B/2020
Adiamento da Colação de Grau 2020
EF-9 e EM-3
Campinas, 15 de dezembro de 2020

Prezados pais e formandos 2020,
Compreendemos o sentimento de todos em relação à realização da formatura 2020, pois nós
também - equipe pedagógica, professores e funcionários - sentimos uma grande frustração em
não podermos realizar o encerramento do ano letivo e a conclusão de importante fase na vida dos
nossos alunos no formato presencial, caloroso e carregado de significados que o evento sempre
reserva. A formatura é o momento em que nós enxergamos de fato o resultado do nosso longo
trabalho de formação. O sentimento é comum!
O Colégio, durante toda a pandemia, trabalhou alinhado às decisões dos órgãos de saúde e
educação, cumprindo rigorosamente todas as determinações e recomendações, sempre com o
objetivo de resguardar a segurança e saúde de todos os envolvidos na vida escolar.
Consultar a DEVISA - Departamento de Vigilância em Saúde - foi uma forma de continuar a atuar
com responsabilidade diante de situação nova e com mudanças frequentes nas orientações sobre
as possibilidades de se organizar as atividades acadêmicas e sociais. Não é responsabilidade da
DEVISA autorizar ou não a realização de eventos, mas é o órgão responsável por “promover e
proteger a saúde da população com ações de prevenção e controle de doenças e agravos” e que
tem competência técnica para avaliar o cenário da saúde na cidade de Campinas e fazer
recomendações com base na legislação vigente. Por isso ela sugere evitar a realização da
formatura, cabendo a decisão ao Colégio.
Diante dessa consulta, a decisão da equipe pedagógica do Colégio foi acatar a recomendação e
cancelar, neste momento, o evento presencial, conforme previa observação constante da
circular 101B, 26/11/2020: “É importante ressaltar que a proposta apresentada está autorizada
respeitando as exigências da fase verde do Plano São Paulo. Em caso de alteração das
determinações das autoridades de saúde e educação, a realização ou o formato do evento será
reavaliado e readequado”.
Em reunião realizada ontem, 14/12, com a Comissão de Formatura, entendemos que o formato
de drive-thru proposto como alternativa não atende às expectativas da maioria das famílias
e alunos. Desta forma, após ouvir as representantes da Comissão, a equipe Pedagógica
decidiu pelo cancelamento do drive-thru e adiamento da realização da Colação de Grau
para uma data futura no início do próximo ano letivo, desde que as condições sanitárias sejam
favoráveis à realização de uma formatura presencial, com toda a solenidade que o evento requer,
atendendo ao anseio de todos os envolvidos e respeitando o protocolo de biossegurança exigido
no momento.
Agradecemos a compreensão de vocês neste momento e desejamos a todos um 2021 de paz,
saúde e muitas conquistas e realizações.
Cordialmente,
Equipe Pedagógica

