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São Paulo, 23 de março de 2021. 
  

Senhores Pais e/ou Responsáveis 
  
Paz e Bem! 

 
No dia 18/3/2021, a Prefeitura Municipal de São Paulo antecipou diversos feriados de 2021 e 2022 

para esta semana e a próxima. Os seguintes feriados: Corpus Christi e Consciência Negra, de 2021 
e Aniversário de São Paulo, Corpus Christi e Consciência Negra, de 2022 foram antecipados para 
os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril de 2021 (Decreto Municipal 60.131). 

 
Após consulta às famílias, aos professores e a realização de considerações importantes sobre os 

aspectos pedagógicos envolvidos nessa possibilidade de feriado, o Colégio Santa Clara decidiu 
manter suas aulas remotas regulares durante os próximos dias, respeitando o nosso calendário 
escolar divulgado no início do ano. 

 
Consideramos que a continuidade das aulas não interferirá no objetivo da prefeitura de restringir 

o avanço dos casos de Covid-19, visto que as aulas serão exclusivamente remotas, não acarretando no 

aumento do contato de pessoas na cidade de São Paulo. Além disso, a escola estará fechada, o que não 
provocará o deslocamento de demais funcionários. 

 
Acreditamos que a continuidade das aulas e a manutenção de uma rotina de estudos durante este 

período é uma forma de cuidado com as pessoas envolvidas e representa ganhos não apenas pedagógicos, 

mas também emocionais, para nossos alunos e famílias. 
 

Estaremos disponíveis para o atendimento às famílias nos e-mails de cada um dos setores da 
escola, ou da orientação pedagógica e educacional de cada segmento. 

  

Observações:  

• no dia 1º de abril, conforme o nosso calendário, não haverá aula. 
• nos dias 3 e 4 de junho, data original do feriado e ponte de Corpus Christi, não haverá aula. 

• as datas originais dos feriados da Consciência Negra de 2021 e 2022 e do aniversário de São 
Paulo de 2022 não correspondem a dias letivos. 

• definiremos no Calendário de 2022 o que acontecerá na data original (16 e 17 de junho de 
2022), feriado de Corpus Christi do próximo ano. 

• cerca de 80% das famílias responderam à consulta sobre a realização ou não das aulas durante 

os próximos dias. Dessas, 78,5% escolheram a opção 2 (Opção 2 - COM aulas exclusivamente 
remotas nos dias 26, 29, 30 e 31 de março e sem aulas nos dias 3/6, 4/6, 6/9 e 1/11.) 

  
Novamente, agradecemos a parceria de todas as famílias e destacamos a importância de que continuem 
com os cuidados necessários para a preservação da saúde de toda nossa comunidade escolar e das 

pessoas que nos são queridas. 
 

Atenciosamente, 

Equipe Técnica do Colégio Santa Clara  

 


