
 
 

Comunicado nº17/2020 
Osasco, 20 de abril, 2020. 

       
 
 

Ref.: Orientações sobre reorganização do calendário escolar e regulação sobre 
atividades não presenciais. 

 
Prezados pais, saudações. 

As últimas semanas tem sido de aprendizado para todos nós. Diariamente recebemos 

notícias e novas informações, de forma que nossa equipe gestora tem se mantida 

atenta e em contato direto com autoridades públicas, órgãos da secretaria estadual de 

educação e da prefeitura. Diante de várias mensagens que temos recebido de pais com 

dúvidas relativas ao nosso ano letivo, preparamos um resumo com as principais 

orientações.  

• Número de dias letivos e carga horário: Excepcionalmente, nesse ano, o 

calendário escolar deverá contemplar o mínimo de 800 horas. A Medida Provisória nº 

934, de 1º de abril, dentre outras decisões, alterou a obrigatoriedade de 200 dias de 

atividades educacionais, conforme dispõe o artigo 24 da Lei no 9.394, de 1996. Tal 

mudança foi proposta pelo MEC em decorrência das medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública adotadas em todo o país.  

• Registro das aulas online e atividades remotas: Com a adoção das aulas 

remotas, em primeiro lugar, buscamos manter o ritmo de estudo e aprendizado dos 

nossos alunos. Com a construção gradual das rotinas e a possibilidade de os alunos 

adequarem seus horários às realidades em que se encontram, esperamos que as 

famílias tenham conseguido se organizar melhor em suas atividades. Ao mesmo tempo, 

estamos gerenciando e registrando todas essas atividades para que, mais adiante, toda 

a documentação seja apresentada aos órgãos competentes de modo que possam 

compor a carga horária obrigatória. Enfatizamos a necessidade de que os alunos 

realizarem as entregas online e de mantenham em seus cadernos e livro o registro das 

atividades realizadas. Nosso objetivo, como o de toda família, sem dúvida alguma, é de 

oferecer as melhores condições de aprendizagem diante da situação. Mantido o ritmo 

acadêmico de nossos alunos, quando do retorno das atividades presenciais, as 

condições de avançarmos na aprendizagem real de cada um será muito mais tangível. 

• Reposição de aulas e calendário escolar: Vale lembrar que, até o presente 

momento, todos os segmentos devem cumprir uma carga horária anual de 800 h. 

Sendo assim, a equipe gestora tem traçado planos para que se atinja essa obrigação 

e que se façam as adequações necessárias em nosso calendário escolar, sendo as 

mesmas devidamente comunicadas às famílias assim que estabelecidas suas 

diretrizes.  

Podemos estar fisicamente distantes, mas temos a certeza, mais do que nunca, 

de que estamos juntos, família e escola, com o objetivo de garantir às nossas crianças 

e adolescentes, aprendizagens ricas e duradouras.  

Atenciosamente. 

Equipe Fernão Dias Pais 

 

 


