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Montes Claros-MG, 15 de março de 2020. 

 

Ofício Circular nº 03/2020 

 

 

CORONAVIRUS 

SUSPENSÃO DE AULAS NO PERÍODO DE 18 A 20/03/2020 

 

 

 

Prezados colegas gestores, 

 

O SINEPE NORTE DE MINAS informa que ontem, domingo, dia 15 de março, foi 

realizada uma reunião com diversas entidades, promovida pela Secretaria de Estado de 

Educação e pela Secretaria de Estado da Saúde, onde foram tratados assuntos sobre as 

ações de combate à proliferação do novo coronavírus em Minas Gerais.  

 

O governo apresentou as medidas que estão sendo adotadas, como o monitoramento 

diário do contágio e o plano de ação a ser aplicado quando os índices chegarem ao pico.  

 

Segundo o governo, é importante que as instituições confiem no monitoramento e nas 

estratégias dos órgãos públicos estaduais. O Estado de Minas Gerais ainda não está na 

mesma situação de São Paulo ou Rio de Janeiro, onde o contágio atingiu um nível mais 

preocupante.  

 

Mesmo diante de um quadro de contágio baixo, o governo anunciou a suspensão das 

aulas nas escolas estaduais do dia 18 de março, quarta-feira, até o domingo, dia 22 

de março. A suspensão será normatizada com urgência pelo Conselho Estadual de 

Educação.  

 

O intuito da suspensão de atividades pelo governo é o de concentrar esforços no diálogo 

com as unidades e na elaboração de medidas adicionais, monitorando a evolução da 

transmissão e minimizar os impactos futuros da pandemia.  

 

O SINEPE NORTE DE MINAS sugere às escolas de sua base para seguir a 

orientação do Governo Estadual e também suspender as aulas no mesmo período. 

 

O governo informou ainda que, provavelmente, as aulas terão que ser interrompidas 

futuramente, mas esta ação será feita no momento de avaliação do pico de contágio, 

para que se tenha maior eficácia na ação.  

 

O SINEPE NORTE DE MINAS orienta as escolas para que mantenham, no período de 

aulas, todos os protocolos básicos: reforço à higiene das mãos, recreio escalonado, 

intensificação na limpeza, uso do álcool em gel, manter os ambientes arejados e 

suspender todos os eventos com aglomeração de pessoas. 
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É extremamente importante reforçar internamente e com os membros da comunidade 

escolar sobre a importância de serem adotadas as medidas preventivas dentro e fora da 

escola, bem como as ações em caso de necessidade de atendimento médico. 

 

Provavelmente, teremos que antecipar o recesso de julho ou replanejar nossos 

calendários, mas estamos atentos para novas orientações. 

 

Atenciosamente, 

 

 
ÉLIO SOARES RIBEIRO 

Presidente 
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