
 

 

Contagem 13 de Abril de 2020 

Prezados(as), 

 

Após Assembléia com o SINEP na data de 06/04/2020, e com tal orientação 

conforme vários órgãos que representam a modalidade de ensino particular foram 

sugeridos uma série de medidas possíveis perante a situação de pandemia que afetou 

a todos, para que seja possível o cumprimento do ano letivo de forma a não impactar 

a prestação de serviço anual contratada, que deve seguir normalmente conforme 

prevê em contrato. O decreto estadual e municipal até a presente data, ainda está com 

data indeterminada para o retorno das aulas, impedimento este que prevê multa pelo 

seu descumprimento, porém, este poderá prevalecer até 31/05/2020 conforme fala do 

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na data do dia, 08/04/2020 divulgada nos 

meios de comunicação. Com isso, considerando o período de paralisação com 

início em 18/03/2020 e término 31/05/2020, teremos de repor 48 dias letivos 

referente a 192 horas/aula conforme nosso calendário de início de ano letivo.    

A Escola IEMAB em anexo, envia seu novo calendário (provisório) adotado com 

a proposta de reparo destes dias paralisados, que serão referentes a 192 horas/aula a 

serem repostas e somadas ao período já contemplado de 116 horas/aula já 

ministradas nos meses 02/2020 e 03/2020, assim somados às 492 horas/aula 

restantes, para contemplar as 800 horas/aula do ano letivo de 2020.  

Extrato de reposição: 

• 15/05/2020 a 31/05/2020 – antecipação do recesso de julho (17 dias 

corridos); 

• Será utilizados para reposição os 12 dias de recesso escolar de Julho conforme 

calendário anterior; 

• 01/06/2020 a 18/12/2020 – acréscimo de 40 minutos de aula diária – 

contemplando 98 horas/aula.; 

• Serão dias letivos os Feriados (07/09/2020, 02/11/2020 e 20/11/2020); 

• Serão sábados letivos (20/06/2020, 04/07/2020, 01/08/2020, 29/08/2020, 

19/09/2020, 31/10/2020, 21/11/2020, 05/12/2020); 

• Foram acrescidos os dias 12/06/2020, 16,17 e 18 de 12/2020 que não estavam 

como dias letivos no calendário anterior; 

• Será mantido o recesso de outubro (12/10/2020 a 16/10/2020) conforme 

calendário escolar anterior. 



 

Observação: 

O período 18/03/2020 a 14/05/2020 – referente ao acesso remoto com aula 

pelo site da escola, através de vídeo aulas e atividades feitas pelo professor, não sendo 

necessário até a presente data o uso das aulas remotas para reposição de aulas, 

assim sendo, somente para transmissão do conteúdo, rotina de estudos e contato com 

o professor, mantendo a relação aluno/escola, assim, fortalecendo o vínculo entre o 

professor e a criança. 

Caso seja necessário a escola poderá utilizar as aulas remotas para 

complementação de horas letivas, seguindo orientações da SEE  (Secretaria do Estado 

de Educação ). 

Estaremos cancelando a festa do Bragão 2020 prevista para 04/07/2020, 

devido incerteza de liberação de evento até esta data, os demais eventos, caso ocorra, 

será comunicado posteriormente.  

A partir de 01 de Junho de 2020 será utilizado novo horário de aula, 

acrescentando 40 minutos na carga horária diária, orientamos rever situação dos 

alunos que dependem  de (transporte escolar):  

Ensino Fundamental:  Manhã: 07:00 às 12:00  

Tarde:   13:00   às  18:05 

Ensino Infantil:  Tarde:   13:00   às  17:40 

Sabemos que todos, de certa forma foram afetados pela atual situação da 

pandemia. Mudou nossa rotina, nossas expectativas e nossa realidade. Acreditamos 

que nos apoiarmos e encontrar meios para superar este momento é fundamental. 

Tentamos da melhor forma fazer deste impacto o menor possível no processo de 

aprendizado dos nossos alunos.  

Todas as medidas acima têm como base solucionar o momento enfrentado, 

podendo este sofrer alteração com novo decreto, ou novo cenário. 

Contamos com o apoio e solidariedade de todos, para juntos superar mais este 

desafio. Dependemos do recebimento das parcelas para mantermos nossas despesas, 

principalmente com nossos colaboradores para o sustento de suas famílias. 

Entendemos que cada um tem uma realidade e necessidades diferentes, mas 

dependemos um dos outros neste momento.  

Juntos, todos pela mesma causa! 

A Direção 

 


