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Senhores pais e/ou responsáveis!
Pedimos a sua especial atenção para o que segue:
CALENDÁRIO FINAL DE 2020 E INÍCIO DE 2021:
NOVEMBRO
26/10 a 06/11
02
03
20
DEZEMBRO
08 a 17
18
21
22
21/12 a 26/01/21
JANEIRO/2021
05 a 15
11-15
15
22 a 26
26
27
28
•

Recuperação 3º Bimestre
Feriado Nacional – Finados – não letivo
*Veja explicação abaixo sobre o não retorno das aulas presenciais para alunos do Ensino Médio
Dia da Consciência Negra – letivo (aulas normais)
Avaliações do 4º bimestre
Atividades especiais de confraternização
Conselho de Classe
Divulgação dos resultados do 4º Bimestre
Férias Escolares para alunos desobrigados de atividades letivas especiais em janeiro
*Datas sujeitas a alterações
Intensivo para o Terceirão (Concluintes do Ensino Médio – presencial – mediante inscrição e
autorização)
Provas de Recuperação do 4º Bimestre/2020 (on-line)
Encerramento das atividades letivas de 2020
Capacitação e planejamento pedagógico para professores
Reunião de Pais e Mestres, às 19 horas
Início do ano letivo 2021 para Ensino Fundamental e Médio
Início do ano letivo 2021 para Educação Infantil

O retorno das aulas presencias no próximo dia 03 foi autorizado pelo governo somente para alunos do Ensino Médio,
desde que tenha o consentimento formal dos pais e o comprometimento de seguir todos os protocolos para evitar o
contágio da Covid-19. Porém, visto que o resultado da pesquisa encaminhada nesta semana demonstrou que apenas
14,96% dos pais autorizaram e,

considerando também que deste percentual, mais de 50% já participam do Programa de Reforço Escolar, decidimos:
Manter a atual estrutura com aulas remotas no turno em que os alunos estão matriculados e intensificar o Programa de
Reforço Escolar presencial no contraturno, desde que autorizados formalmente pelos responsáveis.

Este ano tão diferente, difícil e estranho continua a nos desafiar. Porém, continuamos
confiantes que em breve venceremos a Covid-19; em breve o som da esperança e do futuro – tão
característico aqui no Luterano com a presença física das crianças e dos adolescentes – voltará a ser
uma realidade! Enquanto isso, torcemos e oramos para que Deus, “nosso refúgio e fortaleza, nosso
socorro sempre presente em todas as tribulações” nos mantenha de pé, com esperança e fé.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
A Direção.

