
 

Belo Horizonte, 9 de abril de 2020. 

Queridos pais do 1º ano do Ensino Fundamental: 

 

Esperamos que esteja tudo bem com vocês e suas famílias.  

Iniciamos nessa semana os trabalhos com a plataforma Moodle. O retorno em relação ao ensino à distância 

tem sido positivo. A equipe de professores, com agilidade, se adequou à nova modalidade de ensino. Estamos, 

pois, felizes com os primeiros resultados. Ressaltamos que demos início a esse processo, assim que se 

determinou a paralisação das aulas presenciais, com o envio de atividades dirigidas, e que essas atividades à 

distância serão intensificadas a partir de 13 de abril, na plataforma Moodle, com videoaulas e atividades 

dirigidas de todos os componentes curriculares. Disponibilizaremos também, o empréstimo de livros da 

Biblioteca (enviaremos correspondência específica na próxima semana). 

Temos acompanhado de perto todas as determinações e decisões que se referem à educação em nosso Estado 

e, também, em nosso País, buscando formas de atuar com sensatez e prudência frente aos desafios que todos 

estamos enfrentando. 

Informamos que, com base nos dados que temos hoje, fizemos uma previsão, em relação ao calendário, 

visando determinar algumas possibilidades de reposição dos dias letivos. Consideramos 3 cenários diferentes, 

dependendo da extensão da paralisação. Ressaltamos que retornaremos às atividades regulares presenciais, 

tão logo seja autorizado pelos Órgãos Governamentais, adequando o calendário à nova realidade, que será 

imediatamente informado a vocês. 

Em todos os cenários que apresentamos estão garantidas as 800 horas letivas presenciais (que chegam até a 

1140 horas dependendo da série), cumprindo, com tranquilidade, o número mínimo de horas obrigatórias 

para a Educação Básica.  

Como sempre manteremos o compromisso de cumprir com nossa Proposta Pedagógica e de oferecer a nossos 

alunos as condições necessárias para que alcancem os conhecimentos, competências e habilidades previstos 

para cada série. Por isso, independente do cumprimento da carga horária obrigatória (que será atendida 

presencialmente, em qualquer um dos cenários previstos por nós), estamos oferecendo o ensino à distância, 

com atividades dirigidas e videoaulas, com o objetivo claro de favorecer a concretização do proposto para 

cada série.  

Queremos tranquilizá-los, pois continuaremos nos empenhando ao máximo nesse sentido, revendo o 

planejamento de cada série, fazendo adequações específicas quando necessário.  

Apresentamos as propostas de calendário citadas anteriormente: 

Cenário 1: Retorno às aulas presenciais em 1º de junho com antecipação do recesso de julho para a 2ª 

quinzena de maio (teremos aulas durante todo o mês de julho), com a revisão de feriados, aumento de 

sábados letivos e mudança na data de término das aulas. 

Cenário 2: Retorno às aulas presenciais em 15 de junho com antecipação do recesso de julho para a 2ª 

quinzena de maio (teremos aulas durante todo o mês de julho), com a revisão de outros feriados, aumento de 

sábados letivos e mudança na data de término das aulas. 

Cenário 3: Retorno às aulas presenciais em 29 de junho com antecipação do recesso de julho para a 2ª 

quinzena de maio (teremos aulas durante todo o mês de julho) e de 15 dias das férias de janeiro/2021, além 

da revisão de feriados, aumento de sábados letivos e mudança na data do término das aulas. 



Reiteramos que, assim que a data de retorno for definida pelos Órgãos Governamentais, enviaremos a versão 

de calendário a ser aplicada. 

No que se refere às mensalidades, ressaltamos que os gastos administrativos reduzidos durante a paralisação 

serão automaticamente transferidos para o período de reposição das aulas, o que não deverá implicar em 

uma redução real de custos no ano letivo. Além disso, estamos mantendo os empregos de nossos professores 

e funcionários, que estão trabalhando em home office ou em férias, e cuja folha de pagamento representa a 

maioria absoluta do percentual de nossos gastos. 

 

Pensando oferecer-lhes, neste momento tão desafiador para todos, melhores condições para pagamento das 

mensalidades, tomamos as seguintes medidas: 

 

(a) parcelamento em até 4 (quatro) vezes e pelo cartão de crédito, das mensalidades dos meses de abril 

e maio deste ano;  

 

(b) atendimento individualizado para análise da situação de cada Família, com levantamento de opções 

que sejam fruto do bom senso e do diálogo que sempre mantivemos com vocês. Para agendamento, 

enviar e-mail para romeliaf-fc@colegiologosofico.com.br ou pelo telefone 3218-1717 (Setor 

Financeiro), de 8h às 16h, a partir de 13 de abril. 

 

Novas informações serão enviadas oportunamente, sempre que necessário. 

 

Agradecemos sua compreensão e apoio, esperando, de coração, podermos passar por essa fase, o quanto 

antes, e voltarmos ao nosso contato diário, presencial, que tanto valorizamos! 

A Diretoria. 
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