
  

REFORMULAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2020 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Readaptação em atendimento as determinações legais - MEC, CNE, CEE e CME, tendo em vista o possível retorno às 

aulas de forma presencial em 1º de junho/2020. 

Atualização em 30/04/2020 -18h 

 

Considerando o decreto para suspensão de aulas presenciais (17 de março até 17 de abril) com retorno às aulas em 

20 de abril; 

Considerando a antecipação do recesso escolar de julho, dos alunos, para o período de 17 de março até 31 de março 

(dez dias letivos); 

Considerando que em 1º de abril iniciamos os encaminhamentos dos roteiros semanais e vídeos por turmas; 

Considerando a prorrogação do decreto em 13 de abril, mantendo a suspensão das aulas presenciais até final de 

maio com a continuidade dos envios dos roteiros e vídeos semanalmente para as famílias; 

E, por fim, considerando a medida provisória MP934/2020, o segmento da Educação Infantil, no retorno às aulas de 

forma presencial em 1º de junho, garantirá o cumprimento das 800hs anuais, mediante extensão do calendário em 

dezembro/2020 e janeiro/2021. Algumas aulas acontecerão em sábados pré-definidos, durante o mês de julho e em 

emendas de feriados, a saber: 

                                                                   CALENDÁRIO 2020 - REPOSIÇÃO DAS AULAS  
 

 

 
Dia 17 - Suspensão das aulas 

Recesso antecipado (JULHO) - 17/03 até 31/03 

Dia 23 - Aniversário de Florianópolis 

 

 

Dia 1º - Início do envio de roteiros e vídeos semanalmente para as famílias dos 
educandos. 
Dia 09 - Recesso - 5ª Feira Santa 

Dia 10 - Feriado -6ª Feira Santa 

Dia 12 - Páscoa 

Dia 17 - Início da Ciranda do Livro de forma virtual, com acervo das crianças. 

Dia 18 - Dia Nacional do Livro Infantil 

Dia 21 – Feriado de Tiradentes 
 

 

 
Continuidade do envio de roteiros e vídeos semanalmente para as famílias dos 
educandos. 
Dia 1º - Feriado - Dia do Trabalhador 

Dia 19 - Aniversário de canonização de Santa Paulina 

 
 

 

 

 
Dia 1º - Retorno às aulas de forma presencial. 
Dia 11 – Feriado de Corpus Christi 
Dia 12 – Dia normal de aula 
Dia 20 (sábado) - Dia normal de aula 

 



        Continuação do calendário: 

 

 

Sem recesso – aula normal o mês inteiro. 

Dia 11 (sábado) - dia normal de aula. 

Dia 25 (sábado) - dia normal de aula. 

 

 

 
 

Aulas normais o mês inteiro. 
Dia 08 (sábado) - dia normal de aula. 
 

 

 

 
 

Aulas normais o mês inteiro. 
Dia 07 – Feriado Independência do Brasil 
Dia 19 (sábado) - dia normal de aula 

 

 

 
 

 

Aulas normais o mês inteiro. 
Dia 12 – Feriado de Nossa Senhora Aparecida 

Dia 13 – Feriado antecipado do dia do Professor 

Dia 15 – aula normal 
Dia 17 (sábado) - dia normal de aula. 

 

 

 
 
Aulas normais o mês inteiro. 
Dia 2 – Feriado de Finados 

 

 

 
 
Aulas normais até dia 23.  

 

 

 
Dia 11 – retorno às aulas (ano letivo 2020) 
Dia 16 (sábado) – encerramento do ano letivo 2020 
Dia 22 - último dia letivo/2020 

 

 

Atenciosamente,  

Coordenação Pedagógica e Orientação Educacional 

“Confiai em Deus e em Maria Imaculada; permanecei firmes e ide adiante!” 

Santa Paulina 

 


