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Aulas remotas na rede estadual de ensino de MG terão início na próxima segunda-feira 

Aulas presenciais foram interrompidas no dia 18 de março e aguardam evolução da pandemia 

 

 

Secretária Júlia Sant´Anna (ALMG) 

Segundo informação da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, através de comunicação oficial 
de sua secretária no final da tarde de terça-feira (12), o ensino na rede estadual vai iniciar as aulas sob o 
Regime Letivo Remoto na próxima segunda-feira (18), após dois meses de paralisação. 

Na comunicação, a secretária destacou que a medida visa minimizar os danos da necessidade de isolamento 
social que levou à suspensão das aulas. Nas redes sociais, a secretária Julia Sant´Annna afirmou: “Sabemos 
que nada substitui a relação presencial entre alunos e professores em sala de aula. Mas é nossa função 
garantir continuidade dos estudos de nossas crianças e jovens mineiros da melhor forma possível”. 

A secretária, em visita virtual à Dom Helder Escola de Direito e Escola de Engenharia – EMGE, afirmou que 
mesmo conhecendo as melhores e mais atuais tecnologias de ensino em regime remoto, há necessidade e 
urgência de nos adequarmos ao que é possível fazer aqui e agora pelos alunos da rede pública estadual. 

Havia expectativa no estado de que a UFMG também viesse a anunciar o início do ensino em regime remoto. 
Segundo a reitoria, isto não será possível por que seus estudantes não teriam os meios tecnológicos e 
didáticos para o ensino remoto.  

Metodologia  

Para o início das aulas remotas na rede pública de MG, a Secretaria Estadual de Educação informou que 
foram desenvolvidas três principais ferramentas para alunos e docentes utilizarem nas aulas a distância 
durante o período em que as atividades presenciais estão suspensas. A primeira delas já está disponível: 
Planos de Estudos Tutorados (PETs), que são apostilas com o conteúdo das disciplinas, e deverá ser baixado 
no site: estudeemcasa.educacao.mg.gov.br. 

Os alunos também podem receber os materiais via site, e-mail e WhatsApp. Já aqueles que não têm acesso 
à internet receberão o material impresso. 
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Na segunda-feira (18/05) vai estrear o programa Se liga na Educação, que vai exibir aulas que serão 
transmitidas pela Rede Minas, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, pela manhã. "Os conteúdos foram 
distribuídos por área de conhecimento. Na segunda-feira, a temática será linguagens (Português, Inglês, 
Literatura, Artes e Educação Física). Na terça-feira, o assunto é Ciências Humanas (História e Geografia). 
Matemática será estudada na quarta-feira. Quinta será a vez das Ciências da Natureza (Biologia, Química e 
Física). E na sexta-feira uma programação específica voltada para os alunos que estão se preparando para o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)." 

Na segunda-feira, também será disponibilizado o aplicativo para dispositivo "Conexão Escola". Na 
plataforma, alunos e professores terão acesso aos PETs e ainda poderão encontrar as aulas já exibidas no 
programa Se liga na educação. 

Sindicato se opõe 

O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) se posicionou contrário 
à decisão do Executivo retornar às aulas, mesmo que de maneira remota. Em contrapartida, o sindicato 
propõe greve para manter a paralisação que já dura dois meses. 

 
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais 

 


