CALENDÁRIO ESCOLAR 2020 REFORMULADO
O Centro Educacional Bilíngue Green Seeds vem por meio deste apresentar o calendário letivo do ano de 2020
reelaborado, para fins de cumprimento das medidas adotadas ante ao combate do COVID -19. Considerando que no
dia 19.03.2020, o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina aprovou a resolução CEE/SC nº 009, que
apresenta um regime especial de atividades escolares não presenciais no Estado de Santa Catarina, a serem
contabilizadas como parte integrante deste ano letivo.
Seguindo as orientações do Governo do Estado e da Secretaria da Educação, o Centro Educacional Bilíngue Green
Seeds suspendeu as aulas presenciais desde 19/março e fez a imediata implantação das atividades escolares não
presenciais (ANP), com o apoio de ferramentas tecnológicas para seguir mantendo os conteúdos de forma virtual e
assegurando o cumprimento das horas letivas. Vídeos, aulas remotas transmitidas ao vivo e orientação dos docentes
via whatsapp em grupos de estudo para o auxílio e produção de projetos e trabalhos, passaram a ser uma constante
no cotidiano dos alunos e de seus respectivos responsáveis.
Para a reformulação do calendário escolar mantivemos o calendário atual como base, contabilizando as aulas
presenciais ministradas até o dia 18 de março, bem como as atividades não presenciais (realizadas através de vídeos
e vídeo-conferências). Foram também consideradas a carga horária destinada ao desenvolvimento de projetos
individuais e coletivos (uma das bases metodológicas da Green Seeds), usamos estes dados para garantir e
estruturar o cumprimento dos requisitos previstos na legislação do ensino, LDB (Lei de Diretrizes e Bases), que
determina a carga horária mínima de 800 horas, assegurando os direitos de aprendizagem de todos os nossos
alunos, independente do nível de ensino.
O Calendário Escolar reformulado diz respeito à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, baseado na necessidade
do cumprimento da carga horária mínima anual de 800hs neste ano letivo de 2020 e dos conteúdos necessários na
aprendizagem de cada etapa.
Reelaboramos o calendário letivo de 2020 com base nas atividades desenvolvidas até o momento e considerando
duas perspectivas: a do retorno às aulas presenciais, mesmo se em um sistema híbrido presencial-EAD, e a
continuidade exclusivamente em sistema EAD.
Entre 10.02.2020 e 18.03.2020, somando as atividades presenciais e as atividades EAD, totalizamos 325 horas de
atividades presenciais e não presenciais do ano letivo de 2020.
Considerando a situação atípica deste ano, não tivemos recesso escolar até o momento e nossos alunos tem
demonstrando juntamente com suas famílias muito empenho e dedicação a tudo que foi proposto, obtendo um
excelente resultado no desenvolvimento das atividades propostas. Ao mesmo tempo, avaliando a carga horária de
atividades desenvolvidas até o momento, na reelaboração do calendário deste ano letivo, constatamos ser possível
fazermos um recesso entre os dias 17 e 21 de agosto para que os alunos possam dar continuidade ao trabalho até
dia 18.12.2020. Para possibilitar este recesso, portanto, reelaboramos o calendário escolar adotando as seguintes
medidas: haverá atividades propostas nos feriados previstos em nosso calendário nos meses de setembro, outubro e
novembro; e o último dia de aula em 2020 passará a ser em 18.12.2020, sexta-feira.
Reelaboramos nosso calendário ante duas perspectivas: 1) de retomar as atividades presenciais a partir de setembro
(mesmo se em um sistema híbrido Ead-presencial) e 2) a extensão das atividades exclusivamente remotas (EAd). Em
ambos os casos, finalizaremos o ano letivo no dia 18.12.2020 atingindo a carga horária mínima estipulada pela
Secretaria da Educação para o ano letivo de 2020.
Nossa EAD tem sido dinâmica e nossos alunos estao tendo todo o conteúdo previsto para cada série. Temos o
privilégio de salas com no máximo 12 crianças e uma equipe extremamente engajada e competente. Praticamos a
pedagogia humanizada, fato que sempre nos permitiu um contato muito próximo e significativo com as famílias.
Assim sendo, passaremos pelos desafios de 2020 unidos e cada vez mais fortes! Segue anexo o calendário
reformulado.
Atenciosamente,
Equipe Green Seeds

