
 
 

Carta 092/2020                        Salvador, 19 de junho de 2020. 

 

 

Aos 

Senhores Pais e/ou Responsáveis pelos Alunos  

Do Colégio Anchieta – Sedes Pituba e Bela Vista 

Nesta. 

 

Ref.: Cumprimento das Horas Letivas e Aulas Remotas. 

 

Prezados Senhores: 

 

 

Serve a presente para informar-lhes que continuamos com o firme propósito de cumprir de forma presencial 

as 800 (oitocentas) horas letivas previstas em lei, quando do final do isolamento social.  

 

Para isso, vimos construindo simulações de calendários, utilizando todos os dias possíveis previstos pelo 

Ministério da Educação e Cultura – MEC e pelos demais órgãos governamentais do setor educacional, 

inclusive com atividades escolares previstas para ocorrerem no turno vespertino, assim como em alguns 

sábados e feriados e, provavelmente, estendendo essas atividades até o mês de janeiro de 2021. 

 

Precisamos, entretanto, estar preparados também para a perspectiva de as aulas presenciais demorarem a 

retornar e, ao retornarem, trazerem a necessidade de um início cuidadoso, com intercalações de aulas 

presenciais e remotas, além de interrupções forçadas por fatores alheios à vontade de todos, a exemplo do 

que vem ocorrendo em outros países. 

 

Como bem define o Parágrafo 2.5 do Parecer N
o
 5 do Conselho Nacional de Educação – CNE, homologado 

pelo MEC em 28 de maio próximo passado: (...), “as condições para a reposição das atividades escolares por 

meio de acréscimo de dias letivos ao final do período de suspensão de aulas presenciais poderão não ser 

suficientes, podendo ainda inviabilizar o calendário escolar de 2021 (...). Além disso, um longo período de 

reposição de carga horária utilizando sábados, feriados, períodos de recesso escolar e férias, pode acarretar 

uma sobrecarga de trabalho pedagógico tanto para estudantes quanto para professores, com prejuízos ao 

processo de ensino-aprendizagem”. 

 

Pelo exposto, é importante que os Senhores continuem incentivando os seus filhos a participarem das 

atividades remotas que vêm sendo oferecidas pelo Colégio neste período de isolamento social, pois, será 

possível a necessidade de utilização de parte dessas horas para compor o atual ano letivo.   

 

Ao tempo em que contamos com a compreensão dos Senhores para o assunto, desejamos que estejam bem 

de saúde juntamente com os seus familiares e aproveitamos mais uma vez a oportunidade para agradecer-lhes 

pelo apoio e parceria nos trabalhos escolares dos seus filhos durante este período de exceção.  

 

Atenciosamente. 
 

 

Colégio Anchieta  

Prof. João Batista de Souza  

Diretor 


