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Piracicaba, 30  de março de 2020 

Circular Geral  –Ensinos Infantil,  Fundamental e Médio 

Ref.: ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS ESCOLARES  

Srs. Pais e/ou Responsáveis  

 
 
 Prezadas famílias  e estudantes do Instituto Atlântico de Ensino: 

Temos vivido momentos difíceis que nos obrigam a modificarmos nossas rotinas e 

resguardarmos a nós mesmos e ao próximo.  

Acreditamos que todos nós venceremos esta batalha e sairemos fortalecidos, pois 

situações extremas nos levam à reflexões e mudanças necessárias para o bem comum.  

Como é do conhecimento de todos , temos seguido às orientações dos órgãos 

competentes  (Governos do Estado de São Paulo e do SIEESP), suspendendo nossas aulas 

presenciais e oferecendo opções de aulas à distância para que nossos alunos não sejam 

prejudicados em sua rotina de aprendizado. 

Informamos que em abril, anteciparemos as férias escolares de julho, no período de 02 de 

abril a 01 de maio, com retorno das aulas em 04 de maio (segunda-feira). 

Ressaltamos que as aulas interrompidas devido à pandemia serão repostas, pois nosso 

calendário escolar será revisto de forma a resguardar os conteúdos e metas previstas para o 

ano letivo de 2020, pois temos o compromisso de garantir o direito à aprendizagem de nossos 

alunos. 

Asseguramos que estas medidas estão sendo adotadas baseadas em orientações de 

órgãos governamentais, da saúde e na nossa consciência da responsabilidade que temos 

juntamente com as famílias em proteger nossos alunos e ao mesmo tempo garantir seu direito 

ao ensino de qualidade que sempre buscamos oferecer.  

Contamos com a compreensão da comunidade escolar durante esta crise que todos 

atravessamos e destacamos que os serviços educacionais contratados continuarão a serem 

prestados, por isso a pontualidade no pagamento das parcelas da anuidade  é essencial para 

que a escola possa continuar honrando todos os seus compromissos financeiros e acadêmicos. 

 

 

Cordialmente. 

Direção Geral do Instituto Atlântico de Ensino 

Piracicaba,30 de março de 2020. 


