
 

 

 

 

Diamantina, 15 de abril de 2020. 

 

 

Prezadas Famílias,  

 

Neste momento tão difícil para todos, que atinge tanto vocês como também esta 

Instituição, professores, funcionários, diretores, bem como nossas famílias, estamos trabalhando 

para levar aos nossos alunos, do Maternal III até o 3º ano do E.M., material para que continuem a 

sua rotina de estudos. Este material está sendo disponibilizado através de grupos de whatsaap, 

aulas online, acesso à plataforma Meu Bernoulli, Escola da Inteligência e em breve através de 

nossa plataforma. 

É de extrema importância que os pais acompanhem e incentivem seus filhos nos estudos e 

na leitura de livros. 

Temos acompanhado a angústia dos pais e os diversos questionamentos. Esclarecemos 

que estamos acompanhando os pronunciamentos dos órgãos oficiais competentes, evitando, 

assim, prejuízos aos nossos alunos. 

  Nossa realidade é bem distinta dos grandes centros, temos várias situações a serem 

analisadas. Informamos que até eventual decisão judicial, seguiremos a Orientação do SINEPE 

Norte de Minas, manteremos o valor das mensalidades e faremos a reposição integral das aulas, 

seguindo, portanto, no cumprimento dos contratos que firmaram conosco.  

Entendemos as necessidades dos pais, mas todos estamos passando por este momento 

turbulento. Com a suspensão das aulas, nossos gastos não tiveram qualquer redução, mas, pelo 

contrário, aumentaram na medida em que temos que manter nossa estrutura e investir em 

tecnologia para atender as atividades remotas.  Por isso é que propusemos, no comunicado 

anterior, estudar caso a caso. Estamos tentando e estudando uma maneira que possa ser viável 

para todos, ajudando aqueles pais que precisam, mas sem tornar inviável a administração de 

nosso Colégio.  

Reforçamos que casos particulares deverão ser conversados através do whatsApp 

(38) 997398636 da nossa Responsável Financeira, Norma. 

Por fim, como já reiteramos antes, estamos reestruturando nosso calendário escolar, de 

forma que todas as aulas sejam repostas. É um compromisso do Colégio Diamantinense com 

os pais e alunos, sempre pautamos por cumprir nossos compromissos. 

 



Seguem informações adicionais: 

 O período compreendido entre 16/03 a 03/04 foi considerado antecipação das 

férias escolares de julho 2020 

 Os feriados e recessos escolares serão utilizados para reposição de aulas 

 Assim que possível divulgaremos uma proposta de calendário escolar com a 

reposição de todas as aulas. 

Estamos de portas fechadas, mas continuamos trabalhando e estudando formas de 

minimizar e/ ou anular os prejuízos no processo educacional. 

Confiem e contem com nossa ajuda e trabalho. 

 

 

COLÉGIO DIAMANTINENSE 


