
Assunto: Olhando para o futuro: O calendário escolar HCPS de 2022-23 

Destaques desta mensagem:  
 

• Para o ano letivo de 2022-23 (15 meses a partir de agora), HCPS está considerando começar o 
ano letivo antes do Dia do Trabalho. 

• Isso geralmente alinharia o HCPS com um número crescente de divisões escolares que estão 
começando antes do Dia do Trabalho. 

• A proposta acrescentaria uma semana à duração total do ano letivo de 2022-23. Isso não é o 
mesmo que mais dias letivos. Ele cria a flexibilidade de adicionar novos feriados aos alunos e 
funcionários para observâncias religiosas e culturais durante o ano letivo, enquanto ainda 
atende ou excede os padrões estaduais para o tempo de aprendizagem do aluno.  

• Agora é a hora de seu feedback. Nenhuma decisão final sobre o ano letivo de 2022-23 está 
sendo feita até pelo menos Agosto de 2021. (Não há mudanças no próximo ano letivo de 2021-
22, que começa para os alunos na quarta-feira, 8 de Setembro de 2021.) 

 
Detalhes: 
 
Familias do Henrico, 
 
Este é um anúncio, com aproximadamente 15 meses de antecedência, que as Escolas Públicas do  
Henrico County irão propor o início do ano letivo antes do Dia do Trabalho para o ano letivo de 2022-23. 
Em uma versão inicial de nossa proposta pré-Dia do Trabalho, a escola começaria para os alunos na 
Segunda-feira, 29 de Agosto de 2022, e terminaria na Sexta-feira, 16 de Junho de 2023. Todos os 
interessados do HCPS são convidados a aprender por que o HCPS está se movendo em direção a esta 
ideia e para compartilhar feedback e fazer perguntas. Nos próximos meses, o feedback será 
compartilhado com o comitê de calendário do HCPS para informar o processo de criação e revisão do 
calendário deste verão de 2022-23. Nenhuma decisão final é esperada até pelo menos Agosto de 2021. 
 
A criação de um calendário escolar é um quebra-cabeça intrincado com inúmeras peças móveis. A HCPS 
deseja liderar a região ao considerar vários fatores, como contratos de trabalho; um mínimo exigido 
pelo estado de 990 horas de instrução ou 180 dias de aprendizado do aluno; feriados federais, estaduais 
e locais; observâncias religiosas; férias estudantis; bem como planejamento adequado e tempo de 
aprendizagem profissional para os funcionários.  
 
Para tanto, uma proposta pré-Dia do Trabalho também: 
 

• Permitirá ao HCPS a flexibilidade de adicionar novas práticas religiosas e culturais durante o ano 
letivo, enquanto ainda atende ou excede os padrões estaduais para o tempo de aprendizagem 
do aluno. 

• Criará feriados adicionais para funcionários durante o ano letivo para cerimônias religiosas e 
culturais (atualmente, algumas comemorações são apenas feriados de estudantes) 

• Alinhará melhor o HCPS com os inícios antes do Dia do Trabalho de algumas divisões escolares 
vizinhas.. 

• Fornecerá planejamento adicional, aprendizado profissional e tempo de colaboração para 
professores nas escolas e / ou padrões de alimentação.   

 



Qual é o próximo passo? Os administradores do HCPS irão elaborar esta proposta na próxima reunião 
do Conselho Escolar público, que é quinta-feira, 24 de Junho de 2021. Depois disso, o Comitê de 
Calendário do HCPS finalizará as opções detalhadas do calendário 2022-23 completo para funcionários e 
revisão pública.  
 

Neste verão, a HCPS também pretende agendar reuniões informativas virtuais para funcionários, alunos 
e familiares. As gravações dessas reuniões, junto com detalhes e informações adicionais, serão 
disponibilizadas em nosso website, www.henricoschools.us, enviadas por e-mail diretamente para 
funcionários e famílias de alunos, e publicadas nas mídias sociais da HCPS..  
 
Compartilhe suas idéias agora: Se você gostaria de compartilhar seus comentários por escrito sobre o 
início antes do Dia do Trabalho do ano letivo de 2022-23, use este formulario (não responda a este e-
mail). As respostas devem ser sempre consideradas “públicas, ”e serão compartilhadas com o Conselho 
Escolar, administradores de HCPS e o comitê de calendário de HCPS durante o verão (Observação: não 
forneça informações de identificação pessoal ou nomes individuais, incluindo nomes de alunos, nessas 
respostas.) 
 
Dados Históricos: Em 2019, a Assembleia Geral da Virgínia mudou a lei e deu às divisões escolares a 
opção de começar o ano letivo antes do Dia do Trabalho. Henrico é uma das várias divisões escolares do 
centro da Virgínia que está considerando, ou está atualmente, começando antes do Dia do Trabalho. 
(Em março de 2020, HCPS apresentou publicamente a ideia de um início pré-Dia do Trabalho para o ano 
letivo de 2021-22, mas devido à pandemia COVID-19, esse esforço foi adiado. Estamos reiniciando a 
discussão com vistas para 2022 -23) 

Esperamos mantê-lo atualizado sobre esta proposta. 

Sinceramente, 

Henrico County Public Schools 

P.S. Para uma olhada no próximo ano letivo de 2021-22, que começa para os alunos na quarta-feira, 8 
de setembro de 2021 e não é afetado por esta proposta, visite esta página: 
https://henricoschools.us/2021-2022-calendar/ 


