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“Nossa esperança é tão certa qual se fora já uma realidade.” Santo Agostinho 

 
  Prezados pais, responsáveis, alunos e colaboradores ; 

 

Na semana passada, comunicamos sobre o Coronavírus que, nos últimos dias, tem se tornado uma grande preocupação 

entre todos nós.  Atentos às orientações das autoridades responsáveis, neste comunicado discorremos sobre fatores importantes 

para a contingência e para a prevenção desse vírus, além de promover ações de esclarecimento e de orientação   realizadas com 

nossos alunos e educadores em sala de aula e nos espaços de interação  desses grupos.   

 

Posteriormente, no decorrer da semana passada, utilizamos os espaços de comunicação interna do Colégio; News, 

murais, TV e quadros de avisos, para repassar dicas pertinentes e necessárias para a prevenção desse vírus. 

 

Com o objetivo de manter nossa comunidade escolar informada, o Magnum Buritis instituiu um grupo de gestores que 

está dedicado à tarefa de acompanhar pontualmente todos os desdobramentos e decisões emitidas pelos órgãos competentes.  

 

Durante todos esses dias, acompanhamos  os comunicados e informações emitidos oficialmente por esses órgãos e, 

ontem,  dia 15 de março, após uma reunião entre o SINEP/MG – Sindicato das escolas particulares de Minas Gerais,  a Secretaria 

de Estado e Educação e  a Secretaria de Estado da Saúde, recebemos uma recomendação do SINEP/MG (segue documento 

anexo), para suspendermos as aulas no período de 18 de março, quarta-feira, a 22 de março, domingo. Nessa assembleia, o 

governo decidiu pela paralisação das aulas nas escolas estaduais durante o período de 18 a 22 de março e recomendou que as 

escolas municipais e particulares também sigam essa decisão.  

 

Assim, vimos por meio desta, informar-lhes que o Colégio Magnum Buritis suspenderá todas as suas atividades letivas, 

as extracurriculares e os serviços terceirizados (parceiros) a partir de quarta-feira, dia 18 de março, até domingo, dia 22 de março. 

 

Pedimos a vocês, pais e educadores, que acompanhem nossos comunicados via e-mail e site do Colégio, pois – por meio 

desses canais de comunicação - vamos repassar pontualmente todas as informações e mantê-los informados sobre os 

posicionamentos e decisões que forem tomadas durante esse período. 

 

Aproveitamos a oportunidade para, mais uma vez, reiterarmos a importância da parceria entre família e escola, pois ela 

é fundamental para enfrentarmos juntos todos esses desafios.  

 

Acreditamos que, na presença de Deus e sob a intercessão do nosso patrono, Santo Agostinho, vamos passar por esse 

momento com resiliência e muita sabedoria. 

 

Agradecemos a compreensão. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

                                        Paulo França                                                                              Isabel Castro 
                                     Diretor Executivo                                                                        Diretora de Ensino 
 

 


