
 

 

 

 

Novas diretrizes diante do período de  

isolamento social  

 

Prezados pais e/ou responsáveis,  

As instituições de todos os segmentos econômicos foram surpreendidas com o isolamento social 

provocado pela Covid-19. Isso não foi diferente com o Colégio Batista Mineiro e as demais unidades da 

Rede Batista de Educação. Desde o dia 18 de março, por orientação das autoridades, nossos professores e 

demais colaboradores estão em trabalho remoto em um modelo temporário de aulas fora da escola. 

A definição pelas aulas de forma remota, além de outros meios possíveis, foi a opção mais eficiente diante 

do cenário atual, que está fundamentada nas orientações do Conselho Estadual de Educação 01/2020, 

Nota Técnica n.º 14/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, expedida pela Secretaria Nacional do Consumidor, 

que integra o Ministério da Justiça. 

Portanto, o ensino ministrado remotamente, como está sendo realizado hoje, está valendo para o 

cumprimento da carga horária, desde o 1º Ano do Ensino Fundamental I até a 3ª Série do Ensino Médio. 

Para o segmento infantil, estamos mantendo também atividades remotas em relação àquilo que é possível. 

O Conselho Municipal de Educação ainda não se manifestou favorável à oferta de aulas remotas para as 

crianças matriculadas na Educação Infantil, mas sabemos que as atividades escolares ofertadas contribuem 

para o seu desenvolvimento. 

Para a continuidade das atividades escolares, foi desenvolvido o Batista Online, nosso Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), dentro da Plataforma Microsoft Teams. O Batista Online já possibilita interação entre 

os estudantes e os professores por meio de chat e do fórum, além de postagens de atividades. Além disso, 

possui  integração com as plataformas educacionais Plurall e Poliedro, e permite o acesso ao Batista ID. 

Todos estes recursos e funcionalidades estão em um mesmo ambiente de trabalho dos professores e de 

estudo para os estudantes. 

É nosso compromisso tão logo retornem as aulas presenciais rever o calendário escolar e, naquilo que for 

necessário, serão programadas aulas de reposição, para que nenhum estudante fique prejudicado, além de 

ser garantido o mínimo de 800 horas de aulas, conforme Medida Provisória n.º 934. 

Ressaltamos, assim, que o contrato com cada família será cumprido, conforme compromisso do Colégio 

Batista Mineiro com a comunidade escolar e em atenção às diretrizes legais, preservando a ética e a moral 

que nos identificam e nos conduziram nesses 102 anos de serviços educacionais prestados à sociedade. 

Aproveitamos para abordar que algumas famílias contratantes tem nos solicitado analisar a possibilidade 

de conceder desconto linear para todos, considerando o atual momento. Após uma análise inicial, não 

vimos possibilidade de aplicar esse tipo de desconto por absoluta falta de condições da escola, que possui 

orçamento justo. Além disso, aplicar desconto linear igual para todos não irá refletir a realidade, pois a 

crise atual afeta a cada família com diferente intensidade. 

Cabe-nos ressaltar que os custos da escola não foram reduzidos, já que precisamos manter a quase 

totalidade da equipe trabalhando para ofertar as aulas remotas e permanecer pronta para retomar as aulas 

presenciais assim que possível. Se por um lado tivemos redução aproximada de 3% nas despesas devido à 



 

 

redução no consumo de água, energia e alguns outros itens, de outro lado tivemos aumento de custos para 

preparar a escola para operar de forma remota. 

Entendemos os motivos que levam as famílias a nos solicitar a aplicação de desconto linear, mas, neste 

momento, a decisão desta direção foi receber e analisar o pleito de cada família, procurando atender sob a 

ótica do atual cenário adverso para todos nós. O nosso desejo é que ninguém fique em atraso e seja 

prejudicado por isso, sendo assim já tranquilizamos aquelas famílias que não puderam quitar suas 

mensalidades que venceram no dia 7 de abril. O mesmo valor poderá ser quitado posteriormente em data 

acordada, sem juros e sem multa. A família que se encontrar nessa situação poderá entrar em contato com 

a escola por e-mail (atendimento@redebatista.edu.br), telefone (31) 2391-4700) e pelo Batista ID no canal 

Atendimento. 

Compreendemos e estamos sensíveis à dificuldade vivenciada pelas famílias e também pela condição de 

incerteza que está sobre todos. O nosso esforço e empenho é que consigamos superar os impactos do 

atual cenário. 

Estamos à disposição para o diálogo e busca conjunta para uma solução que seja razoável para todos: 

escola e famílias. Cremos que juntos superaremos os atuais desafios e encontraremos soluções 

extraordinárias. 

 

Cordialmente, 

  

 

 

 

  

 

Belo Horizonte,  08 de abril de 2020 


