
 

 
Comunicado 15/2020 
 

“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, 17 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. 

Em conformidade com a Medida Provisória 927, que em seu artigo 3º, inciso IV,              

delibera - “o aproveitamento e a antecipação de feriados;” estamos fazendo a            

recomposição de calendário, tornando os dias 20 e 21 de abril como dias letivos, neste caso,                

com ensino remoto ocorrendo conforme horários de aulas da escola.  

Considerando que neste momento devemos guardar um isolamento social,         

permanecendo todos em suas casas, o recesso do dia 20 e o feriado do dia 21 serão letivos                  

para efeitos de atividades escolares regulares e cômputo de carga horária. Com relação ao              

feriado do dia 1º de maio, este não sofrerá alteração. 

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

educativa. Nenhum estudante ficará prejudicado. Acompanhem a realização das tarefas em           

casa e os momentos de encontros virtuais com os professores. Reforçamos que até o dia 16                

de maio, não estaremos em férias, as aulas e atividades continuam, apenas não serão              

presenciais. 

Estamos inteiramente dedicados a fazer o melhor, por isso confiem e contem conosco! 

 

Atenciosamente, 

 

 

Cássia Lara Neves de Araújo 

Diretora 

 


