
 
 
 

COMUNICADO SEMANAL 

 

AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS E ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO 

FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

                                                                                                        Batatais, 28 de outubro de 2020. 

            Prezadas famílias, prezados estudantes, saudações! 

O Decreto Nº. 3889, de 20 de outubro de 2020, da Secretaria Municipal de Saúde de Batatais, 

Dispõe sobre a suspensão das aulas presenciais na Educação Básica, na Educação Profissional e no 

Ensino Superior, rede pública e privada de Batatais até o final do ano letivo de 2020. Esse Decreto 

fundamentou-se no parecer do Conselho Municipal de Educação que de forma unânime se manifestou 

favorável ao não retorno às aulas presenciais em 2020, mantendo a forma remota.      

Reiteramos que o ano letivo 2020 não está perdido: com a ajuda de vocês – pais, avós e demais 

familiares – e com o comprometimento de nosso corpo docente, coordenação e direção, com a alta 

tecnologia do Claretiano – Rede de Educação e a excelência do material didático do Sistema Anglo de 

Ensino, nossos estudantes estão aprendendo, participando das aulas remotas, fazendo trabalhos, 

avaliações e simulados. Após o dia 30 de novembro, assim como em todos os anos letivos, faremos o 

período de recuperação para os estudantes que não atingirem a média necessária para prosseguimento do 

ano/série em 2021. 

Estamos preparados para o retorno presencial em 2021. Iniciaremos o ano letivo no dia 19 de 

janeiro de 2021, com retomada de conteúdo 2020 dos temas essenciais ao desenvolvimento das 

competências e habilidades dos nossos estudantes, e, logo após, iniciaremos o material didático 2021.  

O acolhimento e o planejamento, após o período de isolamento e afastamento social, são 

fundamentais para a construção dos novos elos, laços e parcerias. Receberemos com afetividade e atenção 

nossos bebês, crianças, adolescentes, famílias/responsáveis, equipe escolar. Esse é um fator determinante 

para a segurança e bem-estar dos envolvidos nesse processo de superação do isolamento, para um recomeço 

de todos. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

Atenciosamente,  

 

Direção e Equipe Pedagógica 

 

 


