
COLÉGIO 
SANTA CLARA

CALENDÁRIO – JANEIRO 2021



Início das aulas 

◦28/1 para todos os segmentos, exceto para os 6º e 7º anos 
do Ensino Fundamental II, que iniciarão as aulas em 29/1.

◦Horário das aulas para os alunos da  Educação Infantil e do 
1º ano do Ensino Fundamental , no período de adaptação,  
28/1, 29/1 e 01/2:  Entrada: 07h45  e 13h20

Saída: 09h50     e  15h35



Reuniões com Pais / Responsável
◦ As reuniões serão on-line com a utilização da plataforma Google Meet .

◦ Os links serão enviados, em data próxima ao evento, para o e-mail dos pais:

◦ Ed. Infantil – 26/1 às 7h45min

◦ 1º anos – 26/1 às 10h

◦ 2º anos – 27/1 às 7h45min

◦ 3º anos – 27/1 às 10h

◦ 4º anos – 27/1 às 13h20min

◦ 5º anos – 27/1 às 15h30min

◦ 6º anos – 28/1 às 7h45min (Não haverá aula para o 6º ano nesse dia)

◦ 7º anos - 28/1 às 10h30min (Não haverá aula para o 7º ano nesse dia)

◦ 8º anos – 29/1 às 7h45min (Não haverá aula para o 8º ano nesse dia)

◦ 9º anos - 29/1 às 10h30min (Não haverá aula para o 9º ano nesse dia)

◦ 1ª série do Ensino Médio – 4/2 às 14h



ENCERRAMENTO DO 
1º SEMESTRE
30 de junho – ÚLTIMO DIA DE AULA

◦



INÍCIO DO 2º 
SEMESTRE

02 DE AGOSTO

◦



ENCERRAMENTO DO 
ANO LETIVO

17 DE DEZEMBRO

◦



Período de 
avaliações

diagnósticas
◦ Sondagem das aprendizagens
consolidadas em 2020

◦ De 4 a 17de fevereiro de 2021, 
para todos os segmentos.

◦ A sondagem será realizada
durante as aulas das disciplinas.



Pontes e feriados definidos:
1 e 2 de abril – Semana Santa

21 de abril – Tiradentes

3 e 4 de junho – Corpus Christi

6 e 7 de setembro – Independência

11 e 12 de outubro – Antecipação do Dia dos Professores e feriado de Nossa Senhora de 
Aparecida

1 e 2 de novembro – Finados

15 de novembro – Proclamação da República

Obs: o carnaval foi suspenso por tempo indeterminado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. 
Haverá aula normal nessa data (fevereiro). Caso a nova data do carnaval seja definida para o 
período letivo, as aulas serão suspensas e repostas em datas a serem divulgadas.



INÍCIO DO ANO LETIVO  - 2021

Com base nas informações disponíveis até o momento, 

o retorno das aulas em 2021, possivelmente, será em 

sistema híbrido, com parte dos alunos em ensino remoto 

e parte em ensino presencial. 

Conforme a quantidade de alunos que optarem pelo 

retorno presencial, haverá rodízio entre  estes ao longo 

das semanas.

As datas das demais atividades escolares serão 

disponibilizadas posteriormente às famílias.



EM RAZÃO DOS 
DESDOBRAMENTOS 

IMPREVISÍVEIS, IMPOSTOS PELA 
PANDEMIA, INFORMAMOS QUE O 
PRESENTE CALENDÁRIO ESTÁ 

SUJEITO A ALTERAÇÕES.


