COVID/19 – COMUNICADO AOS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Diante da atual situação vivenciada com a pandemia do Coronavírus,
sabemos da importância de mantermos o isolamento social e cuidarmos da nossa
saúde.
A situação tem exigido de nós a capacidade de nos reinventarmos,
por isso estamos buscando alternativas para enfrentarmos essa situação que
alterou, significativamente, a nossa forma de viver e de nos relacionar com as
pessoas.
Visando assegurar o bem-estar e a saúde de nossos estudantes, as
aulas permanecem suspensas por tempo indeterminado, entretanto para auxiliar
os pais e responsáveis neste período difícil a Secretaria Municipal de Educação
decidiu que a partir do dia 20/04/2020 as professoras estão disponibilizando
atividades quinzenais aos alunos conforme Decreto Municipal nº 109/2020.
Todo o material compartilhado com as famílias é organizado por
professores(as), diretoras e equipe pedagógica da rede municipal de ensino, que
criaram uma alternativa para diminuir os impactos que essa situação tem
provocado, revelando o melhor de si enquanto pessoas e profissionais.
O material encaminhado para estudo dará continuidade nos
conteúdos que precisam ser desenvolvidos durante o ano letivo, de acordo com
o Plano de Trabalho Docente elaborado por cada um dos professores.
Vamos iniciar esta nova etapa e descobrir novas maneiras de enfrentar
essa situação que aflige a todos.
Acreditamos que juntos, famílias, escolas e Secretaria Municipal de
Educação, vamos superar esse momento com sabedoria e criatividade, juntos
somos mais fortes!
RESSALTAMOS que as medidas aqui tomadas visam a PRESERVAÇÃO
DA SAÚDE da POPULAÇÃO, contando com a compreensão de todos de que neste
momento crítico que vivemos sacrifícios são necessários por todos para que
possamos enfrentar a situação com o preparo necessário para preservar VIDAS.
Pais e responsáveis, que desejem mais informações sobre a
organização dos cronogramas de atividades estabelecidas, entrem em contato
com as escolas, professores e diretores onde seus filhos estão matriculados!
Atenciosamente
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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