
Assunto: Propostas do calendário escolar atualizadas para 2022-23 e 2023-24 
 

Destaques desta mensagem 

• O HCPS está trabalhando nas propostas do calendário para os anos letivos de 2022-23 e 2023-
24. 

• Com base no feedback fornecido pelos funcionários e pelo público, o Comitê de Calendário do 
HCPS apresentou ideias atualizadas para possíveis começos pré ou pós-Dia do Trabalho nesses 
anos letivos. 

• As novas opções propostas para o início antes e depois do Dia do Trabalho não estenderiam 
mais a duração tradicional do ano letivo. Em vez disso, as propostas anteriores ao Dia do 
Trabalho apenas “mudariam” o ano letivo. 

• As reuniões informativas que ocorrerão em Julho permitirão a discussão e suas perguntas antes 
que o HCPS peça ao Conselho Escolar para aprovar os calendários no final de Agosto. 

Detalhes: 
 
Famílias Henrico, 
 
Recentemente, dissemos que estávamos reiniciando uma conversa sobre se o ano letivo deveria 
começar antes do Dia do Trabalho em 2022-23 (use este link para ler informações antigas que foram 
anunciadas pela primeira vez em 9 de Junho), o ano letivo que começará em 14 meses . 
 
Pedimos sua opinião sobre a ideia, especialmente sobre uma proposta para começar antes do Dia do 
Trabalho e terminar em nosso horário tradicional em meados de Junho, criando mais flexibilidade para 
feriados e comemorações adicionais. Depois de receber seu feedback, o Comitê de Calendário HCPS 
respondeu com idéias de calendário atualizadas para os anos letivos de 2022-23 e 2023-24 (veja 
abaixo). Cada um inclui uma proposta de início das aulas antes do Dia do Trabalho e outra proposta para 
início após o Dia do Trabalho nos anos de 2022 e 2023, a fim de notificar antecipadamente os 
funcionários do Henrico County e familiares  sobre as alterações que vierem a ser aprovadas. 
Continuaremos a trabalhar com você e com os membros da nossa equipe enquanto refinamos esses 
planos antes de uma decisão esperada pelo Conselho Escolar no final de Agosto. (Um lembrete: essas 
propostas não afetarão o próximo ano letivo de 2021-22, que começa em 8 de Setembro) 
 
ESBOÇO  DAS PROPOSTAS DE CALENDÁRIO PARA 2022-23 (Clique para ver as propostas completas.) 
Proposta de início pré-Dia do Trabalho (destaques): 

• A escola começa em 29 de Agosto de 2022 (Dia do Trabalho é 5 de Setembro). 
• As férias de inverno serão de 19 a 30 de Dezembro. 
• As férias de primavera serão de 3 a 7 de Abril. 
• O último dia de aula para os alunos é 9 de Junho de 2023. 

Proposta de início pós-Dia do Trabalho (destaques): 

• A escola começa em 6 de Setembro de 2022 (Dia do Trabalho é 5 de Setembro). 
• As férias de inverno serão de 19 a 30 de Dezembro. 
• As férias de primavera serão de 3 a 7 de Abril. 
• O último dia de aula para os alunos é 16 de Junho de 2023. 



ESBOÇO  DAS PROPOSTAS DE CALENDÁRIO PARA 2023-24 (Clique para ver as propostas completas.) 
Proposta de início pré-Dia do Trabalho (destaques): 

• A escola começa em 21 de Agosto de 2023 (Dia do Trabalho é 4 de Setembro). 
• Férias de inverno serão 25 de Dezembro a 5 de Janeiro. 
• As férias de primavera serão de 1 a 5 de Abril. 
• O último dia de aula para os alunos é 31 de Maio de 2024. 

Proposta de início pós-Dia do Trabalho (destaques): 

• A escola começa em 5 de Setembro de 2023 (Dia do Trabalho é 4 de Setembro). 
• Férias de inverno serão 25 de dezembro a 5 de Janeiro. 
• As férias de primavera serão de 1 a 5 de Abril. 
• O último dia de aula para os alunos é 14 de Junho de 2024. 

  
Qual é o próximo passo? No dia 15 de Julho, realizaremos duas sessões virtuais de informação sobre as 
propostas do calendário, onde você poderá saber mais, fazer perguntas e oferecer sugestões. Se você 
não puder fazer nenhuma das sessões, não se preocupe - elas serão gravadas para que você possa 
visualizá-las mais tarde.  
 
Sessões virtuais no dia 15 de Julho para informação sobre propostas de calendário 
(Participe de qualquer sessão acessando https://tinyurl.com/HCPS-Calendar-Input-Session.) 

• Sessão 1: 11 a.m.-noon.  
• Sessão 2: 4-5 p.m. 

  
Se desejar adicionar feedback por escrito, use o formulário disponível aqui. 
  
Obrigado por seu compromisso e envolvimento contínuos na educação pública no Henrico County. 
  
Escolas Públicas do Condado de Henrico 
 

(P.S. Um número crescente de divisões escolares da Virgínia tem ou está considerando opções antes do 
Dia do Trabalho desde que a Assembleia Geral votou em 2019 para permitir datas de início mais cedo.) 


