
 
 

Prezada comunidade escolar, 

Trazemos um tema de grande expectativa de todos: o calendário letivo pós-isolamento social. Sabemos que este 

trabalho irá direcionar a rotina de muitas famílias da nossa escola e por isso constituiu-se, no final do mês passado, 

uma comissão para conduzir um tema de extrema importância para a escola e suas famílias. Por entender a 

relevância do assunto, temos nos reunido semanalmente para estudar, debater, refletir e analisar as possibilidades 

futuras da composição dos dias letivos. 

Nosso trabalho tem sido direcionado pelas leis, pelas orientações de órgãos educacionais, decretos e portarias, mas 

também pelos princípios que regem a nossa tão querida pedagogia Waldorf.  

Por não termos a definição da data de retorno das aulas presenciais, conforme determinou o governo do estado 

através do Decreto nº 587,  de 30 de abril de 2020, que suspende as aulas por prazo indeterminado, não é possível 

entregar um calendário como é feito na época das matrículas, com datas de aulas, atividades e festas. No entanto, 

antes de tudo, a escola assume o compromisso de cumprir o que a medida n° 934 determina, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Educação, em que estabelece o cumprimento da carga horária mínima de 800 horas, na qual serão 

somadas as aulas presenciais e as aulas remotas. Garantimos que a legislação do ensino será integralmente 

cumprida. 

Contudo, para nortear as famílias sobre as possibilidades futuras de composição do calendário letivo, decidimos 

compartilhar as possíveis medidas para viabilizar nosso calendário: 

 Não ter férias em julho; 

 Cancelar a semana de férias da primavera; 

 Não emendar feriados; 

 Ter alguns sábados letivos; 

 Oferecer período de reforço para matérias comprometidas por conta do isolamento. 

Sabemos que ainda é pouco, mas é tudo o que podemos fazer agora. Há muito a ser estudado ainda e não temos 

certeza de quando e como poderemos nos reunir pessoalmente e vivenciar as atividades que a pedagogia nos 

proporciona. Mas, uma coisa é certa: estamos e estaremos trabalhando para alcançar o bem educacional comum. E, 

assim que mais informações e definições chegarem a nós, apresentaremos quais serão as ações necessárias para 

compor o novo calendário letivo. 

Atenciosa e cordialmente, 

Comissão de calendário letivo pós-isolamento social 

https://sinlink.sinepe-sc.org.br/cl/PIF7k/wR/4ad0/BTcxIJeCaJG/BLDo/OlgkqrMj6qI/1/

