
 

 

 

 

Orientações para as atividades remotas 
 

 

Queridos pais e estudantes da Unidade BH-Floresta (Séries Finais),    

 

Como instituição educacional, o Colégio Batista Mineiro entende que a interrupção temporária das atividades 
escolares gerou impactos para as famílias, estudantes e também para os demais componentes da comunidade 
escolar. Contudo, a suspensão das aulas foi uma medida necessária e referendada a partir de decisões dos órgãos 
responsáveis, visando a integridade e segurança de todos.  

 

A atual situação traz para todos o desafio da adaptação tornando necessária uma reorganização da rotina. Diante 
disso, o Colégio Batista Mineiro mantém-se atento às demandas características do cenário e se mobiliza para buscar 
soluções possíveis de implementação para a comunidade escolar.  
  

A equipe pedagógica da escola tem se organizado para apoiar os estudantes e suas respectivas famílias. Por isso, até 
o final do dia desta 2ª feira, dia 23/03/20, estarão disponíveis pelo Batista ID, atividades pedagógicas e orientações 
para o estudo diário dos estudantes. Nesse período de suspensão das aulas é importante que eles se mantenham 
ativos em relação à atividade escolar.   

 

 Ensino Fundamental II (6º ano ao 9º ano) - Os estudantes devem entrar na pasta do professor, na qual será 
criada uma subpasta chamada: “Material de apoio para o período de suspensão das aulas - Março 2020”. 
Nesta subpasta estarão todos os arquivos de atividades e orientações para o estudo.  

 Ensino Médio (1ª a 3ª série) - Os estudantes do Ensino Médio devem acessar diretamente a pasta usada 
regularmente pelos professores e suas respectivas disciplinas  

 
Para que tudo seja realizado da melhor forma e com ótimos resultados, o estudante deverá seguir as seguintes 
orientações:   

 

 Procurar um lugar tranquilo da residência, sem TV ou rádio ligados, longe do celular e de outros aparelhos 
eletrônicos que possam desviar a sua atenção.   

 Organizar-se! Usar somente o material que será utilizado no momento do estudo. Marcar um tempo todos 
os dias, de preferência no horário escolar, pois será primordial para que o estudo seja realizado de forma 
mais produtiva. A disciplina é muito importante!  

 Dedicar-se! Esse momento de estudo será essencial no retorno às aulas no futuro.   

 Tentar estudar sozinho, buscando apenas orientação nos momentos de necessidade. Essa é uma forma de 
desenvolver autonomia e independência.  

 Seguir corretamente as orientações dos professores. Não estudar tudo em apenas um dia ou acumular 
conteúdos, pois cada atividade foi elaborada com muito cuidado, para que o momento de estudo seja 
produtivo.  

 Cuidar-se: Fazer um intervalo para lanche, usar o banheiro, beber água, para em seguida voltar a se dedicar.   
 

Entender que não estamos de férias é muito importante e faz uma grande diferença. Cada estudante será 
beneficiado ao manter o ritmo e a rotina diária de estudos e realizar com interesse e disposição todas as atividades 
propostas. Todos os registros realizados em casa, serão importantes para a aprendizagem e continuidade do 
trabalho dos professores na volta às aulas.   
 

Cremos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. É o momento de muitas aprendizagens para todos.  
Acreditamos que teremos muitos ganhos neste tempo que podemos nos dedicar, ainda mais, à aprendizagem.  
 
Cordialmente,                                                                                                                                  

Cláudia Beatriz Viana Arruda 
Diretora da Unidade BH-Floresta- Séries Finais 

 

“Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.” 1Pedro 5:7 
 

Belo Horizonte, 23 de março de 2020. 


