
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA 
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 

Campinas, 23 de junho de 2020.

Prezados Pais ou Responsável,

Estamos todos fortemente mobilizados buscando caminhos e adotando estratégias para passarmos por essa
crise com o menor prejuízo possível para toda a comunidade escolar.
Nossos dois focos principais e paralelos tem sido:

1)A  prevenção  da  disseminação  do  vírus.  
2) A mobilização nas estratégias pedagógicas, para que nossos alunos não percam o ritmo de estudos
ainda que longe fisicamente da escola.

Atualização de algumas medidas e informações importantes:
 Durante a semana garantimos o trabalho com conteúdo programado através das aulas on-line, envio

de exercícios e trabalhos avaliativos.
 Estão disponibilizados no site os conteúdos que serão aplicados durante a semana de cada turma

para facilitar a rotina familiar e do aluno (SEMANÁRIO).
 As aulas on-line são gravadas e disponibilizadas no site para os alunos que não puderam participar,

possam assistir em outro momento (lembrando que são deletas todas as segundas-feiras). 
 As disciplinas de Ensino Religioso, Música, Educação Física e Arte farão parte da grade on-line não

havendo mais a necessidade de videoaulas. Os professores estarão avaliando os alunos durante as
aulas (Avaliação Processual).

 O Colégio segue atendendo com equipe no setor administrativo e direção, no horário das 8h às 17h
de segunda à sexta.

Temos recebido muitos elogios e também algumas críticas quanto às medidas adotadas pela escola, frente
ao grande desafio que estamos enfrentando. Agradecemos todas e consideramos! O importante é termos
consciência da responsabilidade individual de cada um. 

Seguiremos  monitorando  as  informações  e  dados  divulgados  pelos  Órgãos Oficiais.  As  decisões  podem
mudar  a  cada  dia,  de  acordo  com  essas atualizações  e  resoluções,  mas  tenham  certeza  de  que  nossa
prioridade é o desenvolvimento cognitivo dos alunos e o apoio às famílias!
 
Acreditamos na importância de preservar uma rotina na vida das crianças, durante esse período tão peculiar
que estamos vivendo. Essa rotina preserva o senso de disciplina, responsabilidade e de coletivo nos quais
acreditamos e valorizamos.

Sobre a Medida Provisória a respeito da redução dos dias letivos obrigatórios, estamos cientes da publicação
da MP (Medida Provisória) Nº 934, adotado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que autoriza os
estabelecimentos de ensino a não cumprirem os 200 dias letivos obrigatórios em razão da pandemia do
Coronavírus.
Documento completo no link a seguir:
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591)
 
No entanto, no mesmo documento, fica mantida a obrigatoriedade do cumprimento de toda carga horária
anual que é de 800 horas segundo estabelecido pela LDB (Lei de Diretrizes e Base).
O  Colégio  segue  atento  às  recomendações  das  autoridades  e,  caso  seja  necessária  à  adoção  de  novas
medidas, as informações serão atualizadas oportunamente como temos feito através de comunicados como
este. Seguiremos trabalhando neste formato, com as aulas on-line (3h), amparados legalmente para tal.

Equipe gestora

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-934-de-1-de-abril-de-2020-250710591
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