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Ofício nº 08/2022 - DEDICA Cível-BH/DPMG 
 
 

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022. 
 

Exma. Sra. 

Profa. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben 

Secretária Municpal de Educação de Belo Horizonte   

 
Assunto: Solicita informações acerca do adiamento do início do ano letivo de 

2.022, nas escolas em âmbito municipal, para as crianças de 5 a 11 anos de 

idade.  

 
Senhora Secretária, 
 

Com cordiais cumprimentos, diante do adiamento do início do ano 

letivo nas escolas, com previsão para o dia 14 de fevereiro de 2.022, em âmbito 

municipal, para as crianças de 5 a 11 anos de idade, solicita que informe, no 

prazo de 5 dias: 

 

1) Se há previsão de antecipação desta data para o reinício das autas; 

2) Se há possibilidade de prorrogação desta data pela SMED/BH; 

3) Se há algum planejamento para o retorno presencial às aulas, 

considerando a matriz epidemiológica; 

4) Se será exigida a comprovação de vacinação dos alunos de 5 a 11 anos 

de idade e quais as orientaçãoes para providências caso constatado a 

não vacinação de algum aluno da rede municipal; 

5) Se o retorno dos alunos de 5 a 11 anos de idade às aulas presenciais é 

facultativo ou obrigatório; 

6) Se após o retorno, as aulas serão em todos os dias da semana e em 
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horário normal ou em dias alternados da semana e/ou em horário 

reduzido; 

7) Se há planejamento para a reposição das aulas do ano letivo de  2.022, 

diante deste adiamento; 

8) Se será oferecida alguma atividade remota para as crianças cujo os pais 

se recusarem a levá-las para a escola e qual o planejamento para isto; 

9) Se algum comitê ou grupo de trabalho interinstitucional instituído para 

planejamento de reorganização de calendário, reposição de aulas, 

trabalhos remotos e retorno às aulas e eventua suspensão. Em caso 

positivo, qual ou se há a intenção de se criar algum. 

 
Por fim, solicitamos que as respostas aos itens acima e as cópias 

dos documentos técnicos com os dados que embasaram o adiamento do início 

do ano letivo assim como eventuais relatórios de estudos em andamento, 

diretrizes e atos normativos do executivo municpal, sejam encaminhados para 

o seguinde endereço de e-mail: gabinete@defensoria.mg.def.br 

 

Atenciosamente, 
 

 
Wellerson Eduardo da Silva Corrêa 

Defensor Público 
MADEP 209 


