
 

 

 

 

Orientações sobre as atividades pedagógicas  

 

 

 

Estimados pais e estudantes das unidades do Colégio Batista Mineiro, 

A situação do coronavírus no Brasil trouxe mudanças para a rotina de todas as pessoas e setores da 

sociedade. É um momento desafiador para todos e, por isso, nós, os educadores de casa e da escola, 

precisamos nos unir de forma colaborativa para encontrarmos os melhores meios de superar a atual 

situação. 

Estamos vivendo um momento diferente nas escolas também. De uma forma repentina, foi preciso 

alterar os nossos planejamentos e os projetos, mas compreendemos a necessidade e a importância de 

cumprirmos a determinação legal de suspensão das aulas pelo período de 18 a 31 de março de 2020. 

O Colégio Batista Mineiro está atento às informações dos órgãos competentes e seguirá não somente 

as instruções e ordens legais como também fará o possível para que nossos estudantes tenham um 

apoio nesse período.  

A direção da escola, juntamente com a equipe de educadores, está organizando atividades por série, 

que poderão ser realizadas pelos estudantes no período de permanência em casa. Entendemos que 

essa ação contribuirá para que eles possam continuar ligados aos estudos escolares.  

As atividades já preparadas e as orientações de estudo serão publicadas e poderão ser acessadas por 

meio do Batista ID a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de março de 2020. 

Neste período, é importante que todos os estudantes se dediquem à realização das tarefas propostas, 

sendo esse um exercício importante para uma retomada mais produtiva da rotina escolar. Certamente, 

os estudos orientados e/ou autônomos diários contribuirão para a consolidação de aprendizagens 

essenciais e a ampliação do conhecimento prévio, que favorecerão de forma significativa o momento 

de retorno às atividades escolares presenciais. 

Ainda nesta oportunidade expressamos o desejo de que esse tempo de menor contato externo e 

maior convivência familiar possa ser aproveitado para fortalecer os laços fraternos. 

Que Deus a todos nós abençoe com a sua graça e misericórdia. 

Cordialmente,   

A Direção do Colégio Batista Mineiro 

 

Belo Horizonte, 20 de março de 2020. 

 

“E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações  

e os vossos pensamentos em Cristo Jesus” (Filipenses 4:7). 


