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Osasco, 23 de março de 2020. 
 

 
Caros Pais e Alunos, 
 
 
O país inteiro está acompanhando a disseminação da Covid-19. É um 
momento de incertezas e de preocupações. Por isso, diante da 
necessidade de cumprimento na íntegra do Decreto nº. 64.881 de 
22/03/2020 do Governo do Estado de São Paulo, no contexto da 
Pandemia de Coronavírus, bem como, Portaria do Ministério da Saúde nº. 
188 de 03/02/2020, em caráter excepcional e atendendo ao ESTADO DE 
CALAMIDADE PÚBLICA, já decretado pelo Governo Estadual e Federal, e 
cumprindo todas as orientações e medidas de prevenção repassadas pelas 
instituições sanitárias e governamentais, e para respeitar todos os direitos 
trabalhistas dos funcionários docentes e não docentes da rede privada de 
ensino de Osasco, a Instituição RESOLVE que irá ANTECIPAR AS FÉRIAS 
ESCOLARES de 30 dias, a partir do dia 01/04/2020 à 30/04/2020, 
devendo retornar as aulas no dia 04/05/2020.  
 
A medida será reavaliada à época, cumprindo as determinações 
governamentais, e novas providências poderão ser tomadas seguindo as 
orientações das autoridades de Saúde” 
 
A antecipação das férias não trará prejuízos pedagógicos aos nossos 
estudantes e professores, nem mesmo nossos alunos sofrerão nenhum 
impacto financeiro: todas as aulas serão repostas assim que possível. 
Estamos preparando um conteúdo pedagógico exclusivo digital através do 
Google Class para minimizar este impacto. Em breve você receberá as 
instruções de acesso. Além disso também, teremos conteúdos especiais 
que serão enviados para você por email. 
 
Nossos canais oficiais continuarão com atualizações diárias. Basta acessar 
http://fito.edu.br/. 
 
 

José Carlos Pedroso 
Presidente 


