
 

 
Comunicado 13/2020 
 

“ Para dar resposta adequada às necessidades de educação do povo de Deus, é-nos imprescindível o discernimento 

como  “busca do que agrada a Deus”, “ponderando sob a guia do Espírito as circunstâncias de pessoas e lugares”, 

empregando meios eficazes que nos ajudem a alcançar um maior conhecimento da realidade e uma consciência histórica 

mais viva.”    Nosso Modo Próprio de Educar - Filhas de Jesus 

      Belo Horizonte, 30 de março de 2020. 

Prezadas famílias e alunos, 
 

Conforme informado no Comunicado 11/2020, estamos acompanhando, diariamente, os         

desdobramentos e orientações relacionados ao Covid-19 (coronavírus) e acatando todas as           

recomendações que sejam encaminhadas pelos órgãos públicos competentes. 

O governo do Estado de Minas Gerais e também os sindicatos das categorias             

envolvidas no processo, professores e administrativo, já determinaram a suspensão das           

atividades presenciais por tempo indeterminado.  

Diante desse contexto, o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, publicou a             

Nota de Esclarecimento nº 01/20, em que define e orienta que as atividades de ensino               

presenciais estão suspensas por recomendação da OMS e Conselho Federal de Educação,            

autorizando o uso de tecnologias, de meios digitais, para que as instituições de ensino possam               

continuar a desempenhar suas atividades educativas e pedagógicas.  

Sendo assim, a partir da publicação da Nota de Esclarecimento acima citada, que se              

deu no dia 26 de março do corrente ano, todas as atividades virtuais estão garantidas como                

atividade escolar  regulamentar para a Educação Básica. 

Acompanhem nosso site (www.sjo.org.br), em especial os informes e o link Diálogos            

Virtuais, e também nossas redes sociais oficiais : 

Instagram = @sjo.bh 

Facebook = facebook.com/sjobh 

Whatsapp = 31 98118-2116 

As atividades estão acontecendo, principalmente, pelo Google Sala de aula,                     

inclusive as lives/videochamadas.  

Caso a família tenha dificuldade de acesso à internet, favor entrar em contato                           

por e-mail ou Whatsapp,  para que possamos atender seu filho(a) de outra forma.  

 

Cássia Lara Neves de Araújo 

Diretora 


