
 
 

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020. 

Queridos Pais do 2º ano do Ensino Fundamental, 

 

Esperamos que estejam todos bem, com saúde e se adaptando de forma mais natural a esse 
momento difícil pelo qual todos passamos. 

Temos nos empenhado em contribuir com vocês, planejando estratégias pedagógicas e 
atendimento, buscando garantir o processo de aprendizado e apoio da melhor forma possível. 
Desde os primeiros dias de paralisação, procuramos realizar o ensino remoto de maneira 
equilibrada, prudente e gradual, valendo-nos dos recursos aprovados pelos órgãos competentes no 
âmbito nacional, estadual e municipal. 

ENSINO REMOTO - Destacamos as possibilidades levantadas pelos pareceres publicados (CNE 
5/2020 e CEE 474), que têm sido utilizadas de forma variada e adequada às diversas faixas etárias, 
que estão sendo documentadas com o objetivo de validarem o ano letivo para o Ensino 
Fundamental e Médio: 

• lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de aprendizagem por fluxo de 
complexidade relacionadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem;  

• orientações aos pais para realização de atividades relacionadas aos objetivos de 
aprendizagem e habilidades da proposta curricular;  

• guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das rotinas diárias;  

• elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade do estudante, para realização 
de atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros);  

• distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line, mas 
sem a necessidade de conexão simultânea seguidos de atividades a serem realizadas com a 
supervisão dos pais;  

• realização de atividades on-line síncronas, regulares em relação aos objetos de 
conhecimento, de acordo com a disponibilidade tecnológica;  

• oferta de atividades on-line assíncronas regulares em relação aos conteúdos, de acordo com 
a disponibilidade tecnológica e familiaridade do usuário;  

• exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela escola. 

Com alegria, observamos que toda a dedicação de vocês, dos professores e da equipe pedagógica 
está dando bons frutos, pois a aprendizagem está acontecendo em todas as faixas etárias. 

MENSALIDADES ESCOLARES – Consentindo com o momento vivido por todos, após dedicado estudo 
financeiro e grande esforço de nossa gestão, comunicamos a extensão dos descontos na 
mensalidade escolar, nos percentuais já concedidos, para os meses de setembro a dezembro. 

ADITIVO CONTRATUAL – Enviamos a todos um formulário com o Aditivo Contratual, que solicitamos 
seja preenchido e enviado até o dia 24/08. A seguir o link para acesso: (solicitar na Secretaria) 

CALENDÁRIO 2020 – Considerando a extensão e prolongamento da quarentena indicados pelas 
autoridades municipais e estaduais, assim como a realização de um atendimento híbrido (presencial 
e remoto) quando autorizado; levando em conta ainda o aproveitamento das aulas e atividades 
remotas, os diversos estudos realizados e as observações da equipe docente, assim como as 
sugestões recebidas de vários pais de alunos, apresentamos a vocês a versão atual do Calendário 
2020 (quaisquer alterações que sejam necessárias serão informadas oportunamente): 

* Recesso especial – considerando que antecipamos apenas duas das três semanas do 
recesso de julho para maio; pensando ainda em harmonizarmos as energias dos alunos e 

https://forms.gle/yCMyrHbcKDdjwv6Q9


suas famílias para as atividades letivas do ano, ampliaremos dois dias no recesso escolar de 
outubro (de 12 a 14 de outubro para 12 a 16 de outubro).  

* Etapas Letivas  
Ensino Fundamental I: 

- 2ª etapa – do dia 03/08 até o dia 16/10 (feriado em 7/9) 
- 3ª etapa – do dia 19/10 até o dia 23/12 (feriado em 2/11 e 8/12) 
- Recuperação Final e planejamento do ano letivo de 2021 – 28 a 30/12 

O novo Calendário está disponível no Portal do Colégio Logosófico e com ele será possível, 
mesmo de forma remota, cumprir com mais que as 800 horas obrigatórias para validar o ano 
letivo de 2020. 

 

É uma alegria continuar merecendo a confiança de vocês!  

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Um abraço afetuoso, 

 

 
 

A Diretoria 

 


