Linha de assunto: Futuros calendários letivos aprovados (2022-23 e 2023-24)
Famílias e trabalhadores de Henrico,
Destaques:
• Na quinta-feira, a Direção da escola APROVOU, com 5 votos a favor e nenhum contra, as
propostas para o início faseado do ano letivo antes do Labor Day para os anos letivos futuros.
• NO PRÓXIMO ANO: em 2022, o ano letivo irá começar uma semana antes do Labor Day
(segunda-feira , 29 de agosto de 2022). Isto significa que o ano letivo irá terminar uma semana
antes do habitual (sexta-feira, 9 de junho de 2023).
• DENTRO DE DOIS ANOS: em 2023, o ano letivo irá começar duas semanas antes do Labor Day
(segunda-feira, 21 de agosto de 2023). Isto significa que o ano letivo irá terminar duas semanas
antes do habitual (sexta-feira, 31 de maio de 2024).
• Isto não tem impacto neste ano letivo, que começará na quarta-feira, 8 de setembro de 2021.
Detalhes:
A Direção da Escola de Henrico aprovou os calendários escolares para os anos letivos de 2023-22 e
2023-24 na sua reunião de quinta-feira. As Escolas Públicas do Condado de Henrico juntam-se a outras
divisões escolares da Virgínia que adotaram datas para o início das aulas antes do Labor Day. A Direção
considerou duas opções no calendário para cada ano letivo. Ambos os anos apresentam opções para o
início antes do Labor Day e para o tradicional início depois do Labor Day. Em ambos os casos, a direção
aprovou por unanimidade a opção de iniciar o ano letivo antes do Labor Day. As decisões chegaram após
meses de contributos do público e do Comité de Calendário das HCPS.
Os calendários não acrescentam dias de aulas. Apenas alteram as datas de início e de fim do ano letivo.
A alteração será gradual: o ano letivo de 2022-23 irá começar uma semana antes do Labor Day e o ano
letivo de 2023-24 irá começar duas semanas antes do Labor Day. O processo de escolha de calendários
para além de 2023-24 ainda não começou. Esta decisão não afeta o ano letivo atual, que começa no dia
8 de setembro.
Calendários aprovados para 2022-23 e 2023-24.
(Para ver os calendários aprovados, visite, https://henricoschools.us/calendars/)
Destaques do calendário 2022-23
• As aulas começam no dia 29 de agosto de 2022 (uma semana antes do Labor Day, que é no dia
5 de setembro).
• As férias de inverno são de 19 a 30 de dezembro.
• As férias de primavera são de 3 a 7 de abril.
• O último dia de aulas para os alunos é a 9 de junho de 2023.
Destaques do calendário 2023-24
• As aulas começam a 21 de agosto de 2023 (duas semanas antes do Labor Day, que é a 4 de
setembro).
• As férias de inverno são de 25 de dezembro a 5 de janeiro.
• As férias de primavera são de 1 a 5 de abril.
• O último dia de aulas para os alunos é a 31 de maio de 2024.
Das 135 divisões escolares da Virgínia, 105 já adotaram o início antes do Labor Day.

Para ver as informações previamente comunicadas e os vídeos sobre este tópico, comece por visitar
esta página: https://henricoschools.us/calendars/

