
 
 

Belém, 30 de março de 2020. 

 
NOTA OFICIAL 

Renovação do Período de Suspensão das Aulas – COVID-19 

Por determinação do Governo do Estado do Pará, as aulas nas escolas da rede estadual 
de ensino ficarão suspensas por mais 15 dias a contar de 1º de abril de 2020. Por essa razão, o 
Sindicato Patronal das Escolas Particulares do Pará recomenda a manutenção dos projetos de 
atendimento domiciliar determinados pela Resolução Nº 102/2020, do Conselho Estadual de 
Educação, devidamente regulamentado pelos acordos coletivos já celebrados com os sindicatos 
laborais por idêntico prazo - até 15 de abril de 2020. Sendo assim, a Educação Adventista 
acompanhará, em seus procedimentos, as orientações. 

Existem fortes indícios, por parte do governo federal, de flexibilização dos dias letivos neste 
ano de 2020, que sugere a possibilidade de que se trabalhe com menos de 200 dias letivos, mas 
com a manutenção das 800 horas mínimas regulamentares para a Educação Básica previstas em 
lei. A Educação Adventista, mantendo seu compromisso com seus valores e com a qualidade no 
ensino, manterá seu programa de trabalho baseado em 200 dias letivos, ainda que com parte 
deles à distância, com uso de suas plataformas digitais, para que não haja datas de aulas mais 
longas, com 6 a 8 horas de duração, a fim de que se completem as 800 horas, o que seria 
prejudicial para os alunos. 

Algumas instituições educacionais estão optando por antecipar as férias escolares, 
previstas, até então, para o período de 1º a 30 de julho de 2020. Essa também não será uma 
opção adotada pela Educação Adventista, tendo em vista que (a) não seria saudável que os 
alunos estivessem sem atividades letivas nesse complexo período de distanciamento social e (b) 
as férias de julho das famílias seriam seriamente comprometidas, causando transtornos custosos 
(muitos já se programaram, já compraram passagens aéreas, etc.). 

Reafirmamos nosso compromisso com a prevenção ao novo coronavírus (COVID-19) e, ao 
mesmo tempo, com a aprendizagem de nossos alunos.  

Deus abençoe a todos nós.  

 

“A vontade de Deus jamais o conduzirá  a um lugar em                                                                        
que a graça de Deus não pode guardá-lo” (Warren W. Wiersbe). 
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