
 

 

 

 

Informações sobre aulas remotas, calendário  

escolar e pagamento das mensalidades 

 

Prezados pais e responsáveis,  

 

Diante do isolamento social determinado pelo governo e a suspensão das aulas presenciais nas escolas, o 

Conselho Estadual de Educação (CEE) publicou, no dia 27 de março de 2020, a Nota de Esclarecimento e 

Orientações 01/2020, orientando sobre a reorganização do calendário escolar. O documento autoriza os 

sistemas de ensino e as escolas a adotarem atividades e aulas não presenciais, com utilização de recursos 

remotos diversos, visando garantir o direito dos estudantes à educação neste período de suspensão das 

aulas presenciais. Contudo, o citado documento não aborda especificamente as atividades não presenciais 

para a Educação Infantil.  

Dessa forma, orientamos o que segue:  

1. 1º e 2º períodos:  

Considerando as orientações do Conselho Estadual de Educação, a escola irá reorganizar o calendário 

escolar no retorno das atividades presenciais e dedicará um período de atividades para reposição com 

experiências e vivências que possibilitem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento previstos no 

projeto pedagógico.  

Caso os órgãos competentes alterem a legislação vigente e venham flexibilizar a carga horária devido à 

extensão do período de suspensão das aulas presenciais, a escola irá estudar a recomposição do custo 

desse segmento para que as famílias não sejam prejudicadas. Ressaltamos que ainda não há definições do 

governo nesse sentido.  

2. Maternais I, II e III  

No retorno das aulas presencias, será refeito o calendário e apresentado às famílias o plano de reposição 

das aulas que não foram realizadas, para que o avanço do desenvolvimento das crianças seja alcançado 

dentro do esperado. Caso ocorra eventualidade que impeça a reposição, a escola estudará ajustes no 

contrato.  

Mesmo em meio a esse cenário de incertezas, o Colégio Batista Mineiro reafirma o compromisso em 

manter a sua missão de educar para a vida e oferecer o melhor ensino para seus estudantes e o mais 

amplo acolhimento às respectivas famílias.  

Contamos com a sua compreensão e aguardamos com grande expectativa pela volta dos nossos 

estudantes, que tanto alegram a nossa escola.  

Atenciosamente,  

Belo Horizonte, 30 de abril de 2020.   


