
 

 
Comunicado 14/2020 
 

“O serviço apostólico das Filhas de Jesus, seja qual for a forma em que se realize e o lugar onde se efetue, tem sempre um 

objetivo global: ‘ajudar à salvação e perfeição do próximo, educando-o cristãmente’  . Isto significa colaborar ao 

desenvolvimento integral (de la entera persona)  , numa ótica cristã, mediante um processo de personalização em que se faz 

síntese de sua dupla dimensão, individual e social, e se favorece seu crescimento em todos os aspectos.” 

    Nosso Modo Próprio de Educar - Filhas de Jesus 

      Belo Horizonte, 10 de abril de 2020. 

Prezadas famílias e alunos, 
 

Diante do momento em que estamos vivendo, com incertezas em relação ao futuro,             

dúvidas, angústias e inseguranças, a Obra Social São José Operário está agindo com extrema              

transparência e com o devido rigor, a fim de acatar as decisões dos órgãos competentes que                

impactam no andamento de nossas atividades. 

Diante do anúncio do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no dia 6 de abril, de                

que as escolas, possivelmente, só retornarão às atividades presenciais a partir de junho,             

iniciamos o estudo de vários cenários que possam minimizar os impactos e as perdas na vida                

escolar de nossos estudantes. 

Em reunião no dia 7 de abril, no SINEP (Sindicato das Escolas Particulares de Minas               

Gerais), com a presença de diversas escolas particulares do Estado, ficou definido que: 

- Entre os dias 18 de maio e 1º de junho será antecipado o recesso escolar de julho para os                     

estudantes da Educação Básica, o que abrange nosso segmento do Ensino Fundamental -             

anos finais. 

Reafirmamos que a definição acima e outros posicionamentos adotados, foram          

alinhados com o SINEP para garantir condições igualitárias para todos os estudantes. 

Gostaríamos também de destacar que cada tomada de decisão é complexa e depende             

de fatores externos à escola, como as orientações do Ministério da Educação (MEC), acordos              

entre Sindicatos e também liminares, notas técnicas e tantos outros instrumentos legais que se              

sobrepõem às decisões de cada escola. Destaque para a Medida Provisória 934/2020,            

publicada no dia 1º de abril, em edição extra do Diário Oficial da União, que permite a                 

flexibilização da distribuição das 800 horas anuais em um período diferente dos 200 dias letivos               

previstos na legislação. Também há a Regulamentação do Conselho Estadual de Educação            

(CEE-MG), que autoriza o ensino remoto como forma de contagem de horas letivas. 

 

 



 

Reafirmamos o compromisso da Obra Social São José Operário com sua comunidade            

educativa. Nenhum estudante ficará prejudicado. Por isso, precisamos que vocês acompanhem           

a realização das tarefas em casa e os momentos de encontros virtuais com os professores               

para tirar dúvidas. Reforçamos que até o dia 16 de maio, não estaremos de férias, as aulas e                  

atividades continuam, apenas não serão presenciais. 

Estamos inteiramente dedicados a fazer o melhor. Contem conosco! 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cássia Lara Neves de Araújo 

Diretora 

 


