
 

 
Governador Valadares, 16 de março de 2020                                     CE 0018 

 

Prezada família da Educação Adventista no Estado de Minas Gerais: 

Após o pronunciamento pelas autoridades públicas neste último domingo, 15 de março, em 

razão do COVID-19, a Rede da Educação Adventista para o Leste de Minas (AML), sempre 

promotora da saúde e cuidado com seus alunos de maneira integral, e em cumprimento às 

recomendações das autoridades públicas governamentais(SINEPMG - em anexo), decidiu 

suspender as aulas temporariamente a partir do dia 18 de março, quarta-feira, até o dia 22 de 

março.  

“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.” 

  

No entanto pode ocorrer a prorrogação da data para o retorno das aulas, nesse caso a escola 

emitirá uma nota através do Facebook (https://www.facebook.com/colegioadvgovvaladares/), do Instagram 

(escolaadventistagv) e do Aplicativo (Educação Adventista).  

 

Caso seu filho tenha alguma fragilidade de saúde, principalmente de vias respiratórias, ou 

indícios gripais, pedimos que o mantenha em casa, além de sugerir o acompanhamento médico 

imediato. 

Nossa equipe pedagógica vem se preparando para uma assistência remota dos conteúdos. Não 

haverá prejuízo educacional a despeito desta intercorrência de saúde pública mundial.   

Durante esses próximos 3 dias, vamos trabalhar com estudos autônomos onde os professores 

enviarão para casa atividades para que possam ser executadas durante esse período.  

Aproveitamos para comunicar que o projeto de leitura 

(Ler é uma aventura) será lançado para os alunos após 

o retorno das aulas. 

 

Sabemos o quanto a nova rotina será desafiadora para 

os alunos, educadores e família. Estamos certos de 

que contaremos com a parceria da nossa comunidade 

escolar, sempre comprometida com a educação de 

seus filhos, com a escola e com país. 

 

EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

Muito além do ensino 

 

Centro Educacional Adventista Dr. Otto Keppke 
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