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São Paulo, 19 de junho de 2020 
 

Prezadas famílias Maristas: 
 
Fazemos votos de que estejam bem e com saúde! Seguindo, passo por passo e respeitando todos os 
protocolos de segurança, temos fé de que, em breve, poderemos retornar com nossas atividades nas 
instalações do Colégio Marista Glória. Estamos com saudades da convivência fraternal com vocês e 
seus filhos e filhas! Em nome da equipe de colaboradores, envio afetuosas lembranças dos 
momentos que vivenciamos juntos. 
 
O motivo do contato é para informar que, após estudos e análises de cenários, reelaboramos o 
calendário escolar de 2020. Em um período de tantas incertezas, é fundamental o estabelecimento 
de um planejamento que nos permita fazer os necessários alinhamentos tendo em vista a 
continuidade do atual ano letivo.  
 
No documento anexo, vocês poderão verificar que o Marista Glória cumprirá os 200 dias letivos em 
todos os segmentos de ensino. Trata-se de um compromisso assumido que, com a costumeira 
dedicação, honraremos até o mês de dezembro.  
 
A data exata para o retorno às aulas presenciais ainda aguarda a decisão dos Governos Estadual e 
Municipal. No calendário verão que projetamos para o início de agosto, mas trata-se apenas de uma 
possibilidade a ser validada. 
 
No que tange ao período de férias escolares de julho, fizemos a divisão em três períodos: 
 
04/05/2020 até 18/05/2020 – 15 dias (já realizado) 

14/10/2020 até 19/10/2020 – 6 dias 
21/12/2020 até 29/12/2020 – 9 dias 
 
Quanto ao recesso escolar e ao início do próximo ano letivo, informamos que: 
 
30/12/2020 até 02/02/2021 – Recesso escolar 

03/02/2021 – início do próximo ano letivo 

 
Acreditamos que, com tais informações, as famílias poderão, ao menos, programar o segundo 
semestre de 2020 com alguma antecedência.  
 
Aproveitamos para agradecer pela parceria e confiança na equipe do Colégio Marista Glória! 
 
Seguimos unidos fraternalmente em Jesus Cristo! 
 
Abraço e vamos nos falando... 
 
Márcio Willyans Ribeiro 
Diretor do Colégio Marista Glória 
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