
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA
Educação Infantil e Ensino Fundamental

ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES

Campinas, 20 de abril de 2020

Prezados pais ou responsáveis,

O  Colégio  Nossa  Senhora  da  Misericórdia  unidade  educacional  integrante  da  rede
REDUCAR,  considerando  o  estado  de  calamidade  pública  reconhecido  pelo  Decreto
Legislativo  nº  6,  de  20  de  março  de  2020,  e  da  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); a Portaria MS nº 188, de
3  de  fevereiro  de  2020,  que  declarou  Emergência  em  Saúde  Pública  de  Importância
Nacional  em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus;  a Lei  federal  nº
13.979,  de  6  de  fevereiro  de  2020,  que  determina  medidas  de  enfrentamento  da
emergência do Covid-19, que incluiu a quarentena (art. 2º, II), a qual abrange a “restrição
de  atividades  […]  de  maneira  a  evitar  possível  contaminação  ou  propagação  do
coronavírus”; o Decreto Nº 64.881, de 22 de março de 2020, do Estado de São Paulo, que
determinada quarentena frente a pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), com base
nos permissivos constantes da Medida Provisória  nº  927,  de 22 de março de 2020,  e
fundamentados na Deliberação 177/2020 do Conselho Estadual de Educação, comunica
que:

1. As férias escolares para professores e alunos, geralmente estabelecidas no mês de
julho, serão adiantadas, sendo usufruídas no período de 27 de abril a 26 de maio
2020.

2.  No contexto de tomada dessas decisões na data deste comunicado, a previsão para
o  retorno  às  aulas  é  27  de  maio  de  2020,  caso  haja  liberação  dos  órgãos
responsáveis e caso a pandemia esteja sob controle e a situação favorável para
tanto.

3. Considerando que no dia 27 de maio ainda haja necessidade do isolamento social
devido à pandemia do COVID-19, o colégio continuará realizando a modalidade do
uso de ferramentas virtuais à distância  para garantir  a continuidade do ensino –
aprendizagem.

4. Informamos que as medidas tomadas visam a segurança dos nossos colaboradores,
a  saúde  dos  nossos  alunos  e  da  comunidade  em  geral,  bem  como,  buscam
assegurar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

Que  possamos  nos  ajudar,  ainda  mais,  nesse  tempo  de  grande  desafio  do  qual,

certamente, sairemos mais fortalecidos.

Sempre à disposição para esclarecimentos e eventuais ações de diálogo e colaboração.

Equipe Gestora

“SOMOS TODOS MISERICÓRDIA”


