
 

 

O Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, através de sua presidente, Zuleica Reis 

Ávila, participou hoje, domingo, dia 15 de março, de uma reunião com a Secretaria de Estado 

de Educação e Secretaria de Estado da Saúde sobre as ações de combate à proliferação do 

novo coronavírus no Estado. O governo de Minas apresentou as medidas que estão sendo 

adotadas, o monitoramento diário do contágio e o plano de ação a ser aplicado quando os 

índices chegarem ao pico, o que poderá incluir a suspensão das aulas e outras atividades. 

Segundo o governo, este não é o momento de suspensão de aulas por um longo período. É 

importante que as instituições não se precipitem e confiem no monitoramento e nas 

estratégias dos órgãos públicos estaduais. Minas Gerais ainda não está na mesma situação de 

São Paulo ou Rio de Janeiro, onde o contágio atingiu um nível mais preocupante. O governo 

informou que provavelmente as aulas terão que ser interrompidas futuramente, mas é preciso 

que esta ação seja feita no momento correto, durante o pico de contágio, para que se tenha 

maior eficácia na ação.  

Mesmo sabendo que não é o momento de suspensão das atividades escolares, o governo 

anunciou a paralisação das aulas nas escolas estaduais do dia 18 de março, quarta-feira, até 

o domingo, dia 22 de março. As demais escolas, municipais e particulares, também devem 

seguir a recomendação que será normatizada pelo Conselho Estadual de Educação. O intuito 

da paralisação de atividades é o de concentrar esforços no diálogo com as unidades e na 

elaboração de medidas adicionais, sempre monitorando a evolução da transmissão. O Governo 

ressalta que não existe situação de contágio comunitário em Minas Gerais até o momento e 

todas as medidas são no sentido de minimizar os impactos futuros da pandemia. 

Como informado anteriormente, as escolas deverão seguir, no período de aulas, todos os 

protocolos: 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. O SinepMG fará uma reunião esta semana sobre o assunto e solicitou à Secretaria 

de Estado da Saúde a presença de um representante. Assim que confirmarmos a data e 

horário, avisaremos em nossos canais de comunicação. 

 

 


