
 

 

 

 

Antecipação do recesso escolar 

 
Queridas famílias, estudantes, professores e colaboradores da Rede Batista de Educação,  

 

No último dia 06/04/20, o Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou a previsão de retorno às 
atividades escolares presenciais apenas no mês de junho. Diante deste anúncio, várias escolas particulares de Minas 
Gerais reuniram-se e ao considerarem os diversos aspectos e impactos experimentados nesse período de isolamento 
social, concluíram que o mais razoável, neste momento, seria a adequação do calendário escolar. Este entendimento 
foi acolhido pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SINEP/MG), que encaminhou como sugestão às 
demais escolas particulares para que assim, cada uma delas pudessem decidir e posicionar-se diante de suas 
respectivas comunidades. 

  

Considerando o contexto descrito anteriormente, a Rede Batista de Educação optou por realizar adequações no 
calendário escolar do ano de 2020 de todas as unidades do Colégio Batista Mineiro. 

   
Para que todos possam conhecer e se organizar diante da necessidade de alteração do funcionamento do calendário 
escolar, informamos à comunidade escolar:  
 

a) 04/05/20 a 15/05/20 - Interrupção das atividades da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental I.  
 

A partir do dia 04/05/2020 até o dia 15/05/2020, os estudantes da Educação Infantil ao 1º ano do Ensino 
Fundamental I terão suas aulas suspensas. A reposição desses dias está prevista para os dias de recessos e feriados 
subsequentes previstos no calendário letivo 2020 em vigor. 

  

Para a Educação Infantil, no período de 04/05 a 15/05/20, os professores encaminharão sugestões de atividades 
pedagógicas para as crianças, a fim de apoiar as famílias naqueles dias. 

   
Para o 1º ano do Ensino Fundamental I, as atividades não presenciais promovidas até o dia 30/4 serão válidas para 
efeito de cumprimento do currículo, conforme autorização do Conselho Estadual de Educação. (Nota Técnica 
01/2020 de 27/03/2020).  
 
b) 18/05/20 a 01/06/20 – Antecipação do Recesso Escolar da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

  
No período de 18/05/2020 a 01/06/2020, a escola antecipará o recesso escolar de julho, previsto no calendário 
letivo, para todos os estudantes do Berçário ao Ensino Médio.  
 
Até o dia 15/05/20, os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental I a 3ª série do Ensino Médio e seus respectivos 
professores continuarão ativos e conectados, em aulas e atividades não presenciais, por meio do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem - Batista On-line.  Após o retorno às aulas presenciais, a escola informará o novo calendário, 
contendo as reposições que se fizerem necessárias, em conformidade com a legislação.  
 
A direção e toda a equipe de profissionais da Rede Batista de Educação permanecem empenhadas e comprometidas 
para ofertar ao estudante o programa curricular previsto para a respectiva série, zelando pelo cumprimento da 
legislação em vigor no atual contexto de epidemia.  
 
Agradecemos o apoio e a compreensão de cada estudante, professor, colaborador e família, pois são fundamentais 
para vencermos, juntos, esse momento crítico que vive a humanidade.  
 
Cordialmente,   

 
Belo Horizonte, 13 de abril de 2020. 


