COLÉGIO MAGNUM BURITIS
Circular de Direção nº 023/20
Belo Horizonte, 17 de março de 2020.
Assunto: SUSPENSÃO DAS AULAS

"Não desanimeis; para vencermos as tribulações, temos a força do Espírito Santo." Papa Francisco

Prezados pais, responsáveis, alunos e colaboradores;
Em concordância com o SINEP/MG – Sindicado das Escolas Particulares de Minas Gerais - que acatou a
determinação do TRT/MG – Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, que, por meio de uma liminar ajuizada
pelo SINPRO/MG – Sindicato dos Professores de Minas Gerais - o Grupo de Gestão do Colégio Magnum Buritis
definiu pela suspensão das atividades letivas, extracurriculares, bem como serviços administrativos e de terceiros
(parceiros), durante o período de 18 a 31 de março.
Acreditamos que a decisão de paralisar durante esse período e estabelecer uma quarentena entre os
membros de nossa comunidade será de extrema importância, pois contribuirá de maneira significativa para a
diminuição dos riscos de contágio com o novo Coronavírus nesta comunidade escolar e, também, de outras pessoas
ligadas a ela.
Reiteramos que todas as nossas ações são pautadas nas orientações das autoridades competentes que,
nesse momento, recomendam um cuidado especial com as pessoas do grupo de risco, como idosos,
imunodeprimidos, asmáticos, hipertensos, portadores de doenças pulmonares, fumantes e diabéticos. Assim, a partir
de decisões como esta, esperamos minimizar as consequências dessa pandemia e proteger não somente esses
grupos, mas também toda a sociedade, que poderá ser acometida pelo agravamento desses casos do COVID-19.
Superado esse momento, disponibilizaremos para os pais/responsáveis e alunos um calendário de reposição
das aulas e de todas as atividades avaliativas. Até o dia 19 de março serão disponibilizadas pela equipe pedagógica
do Colégio algumas atividades para reforço e fixação do conteúdo ministrado até esse momento. Ressaltamos ainda
que essas atividades estarão disponíveis no Portal de Serviços e não serão de caráter obrigatório e sim facultativo
para alunos que desejarem rever os conteúdos durante esse período.
Informamos ainda que esse é um cenário incerto e, por isso, será avaliado dia a dia pelo nosso grupo de gestão,
que acompanhará pontualmente todos os comunicados e decisões dos órgãos competentes, informando nossa
comunidade sobre quaisquer desdobramentos.
Desta maneira, é imprescindível que vocês fiquem atentos ao e-mail e que acessem nosso site, pois esses
serão nossos canais oficiais de comunicação com os pais, responsáveis, alunos e colaboradores. Esperamos que
esse seja um momento de reclusão e que todos possam permanecer segundo as orientações preventivas às quais
estamos tendo acesso, pois sabemos que o controle dessa situação depende da conscientização de cada um.
Certos de que Deus está sempre no comando de todas as coisas e que Santo Agostinho estará sempre
intercedendo por nós, vamos nos unir para que juntos possamos enfrentar esse momento difícil ao qual o mundo
inteiro está exposto.
Agradecemos a compreensão de todos vocês.
Atenciosamente,
Paulo França
Diretor Executivo

Isabel Castro
Diretora de Ensino

