
 

 

 

Recesso e Calendário Escolar,  

 

Prezados pais e/ou responsáveis, 

Diante da continuidade do período de distanciamento social e em conformidade ao que já estava previsto 

na readequação do calendário letivo de 2020, apresentamos informações sobre o recesso escolar: 

 

Educação Infantil ao Ensino Médio 

No período de 18/05/2020 a 01/06/2020, todos os estudantes do Berçário ao Ensino Médio estarão de 

recesso, antecipando esse evento que estava previsto no calendário letivo para julho. 

 

Retorno do recesso 

O modelo de funcionamento das atividades escolares após o recesso está sujeito às deliberações e 

diretrizes governamentais, podendo prosseguir com as aulas on-line ou retornar ao modo de aulas 

presenciais. Caso ocorram decisões que alterem o processo atual, a instituição se posicionará junto à sua 

comunidade. 

O retorno das atividades escolares será no dia 02 de junho (terça-feira), com previsão de aulas remotas 

por meio do ambiente virtual de aprendizagem Batista Online, caso o governo não tome a decisão de 

retornar às aulas presenciais. 

Na última semana de maio, a escola enviará as demais orientações a respeito das atividades escolares 

após o recesso.  

 

Calendário escolar 

Para os ajustes necessários e cumprimento do período letivo, informamos que o dia 12/06/2020 (sexta-

feira) deixará de ser considerado recesso compensável e passará a compor o calendário letivo das 

unidades do Colégio Batista Mineiro. O feriado religioso do dia 11/06/20 será mantido. 

Reforçamos que a atualização e os ajustes no calendário escolar de 2020 ocorrerão em conformidade com 

a legislação, contendo as reposições que se fizerem necessárias.  

Aproveitamos a oportunidade para agradecer o empenho e o esforço adaptativo de toda a nossa 

comunidade escolar neste cenário atípico de pandemia. Somos gratos às famílias, aos estudantes e aos 

nossos profissionais que, juntos, estão se mobilizando para o enfrentamento de um momento tão 

complexo para a humanidade. 

Esperamos que o período de recesso seja um tempo de renovação de forças e um momento de 

continuidade dos cuidados tão essenciais à preservação da vida.  

Que as bênçãos de Deus permaneçam com todos!  

 

Atenciosamente, 

Belo Horizonte, 16 de maio de 2020 


