
   Neste momento, a equipe da Rede Municipal de Educação gostaria de agradecer pelo
reconhecimento que temos recebido de muitos responsáveis, na pesquisa realizada pela
multiplataforma através de sugestões, comentários e críticas, tanto em virtude dos
procedimentos adotados em nossas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental
devido ao estado de Pandemia, como pela elaboração das atividades postadas na
multiplataforma e nos grupos de WhatsApp (administrados pelos professores e iniciados
na semana de 13/04/20 e previstos para serem mantidos enquanto durar a pandemia).
 
    As atividades têm a finalidade de manter uma rotina de estudos durante a suspensão
das aulas. A manutenção desta rotina é importante para que os alunos não percam o
ritmo escolar, assim, ocupam seu tempo e minimizam as percas acadêmicas enquanto
durar o período de quarentena, evitando assim, uma ruptura muito significativa no
desenvolvimento da aprendizagem das nossas crianças.
 
   Existem muitas dúvidas neste momento sobre a data de retorno às atividades
presenciais e sobre o calendário escolar. Esse período contará como aula? Estamos em
recesso escolar? As atividades pedagógicas não presenciais irão substituir as
presenciais?
 
  Durante esses dias, buscamos iniciativas para substituir aulas presenciais por atividades
pedagógicas não presenciais para as escolas municipais. Claramente entendemos o
momento histórico pelo qual passamos, porém, reafirmamos nosso compromisso como
mantenedora das Instituições de Ensino Municipal de que, além de qualquer atividade
proposta na   multiplataforma, nos grupos de WhatsApp e Facebook, através de: vídeo
aulas, links de jogos pedagógicos, livros digitais, materiais impressos, postagens em canais
de comunicação ou  novos serviços on-line que sejam ofertados durante este período de
interrupção. Explicitamos que o  nosso objetivo no retorno será de organizar e propor
aos Conselhos Escolares um calendário que cumpra com a programação de conteúdos e o
máximo de dias letivos previstos presencialmente, considerando a qualidade das
atividades pedagógicas presenciais, com a presença de cada docente em sala de aula, 
junto aos nossos alunos.
 
    Certamente será necessário entendimento e parceria das famílias para que esta meta
de qualidade seja obtida, descartando-se aulas ou conteúdos apresentados 
de forma superficial, como solução final de aprendizagem para computar 
dias letivos.
 
   Esse é o nosso desejo, proporcionar que o calendário previsto aos 
alunos para o ano letivo seja executado integralmente e trabalharemos 
para isso até que exista determinação legal ou motivo de inviabilidade 
técnica para o contrário. Enquanto isso manteremos o vinculo com 
nossas famílias nesse formato e aguardaremos as orientações 
das autoridades competentes quanto à expectativa do retorno 
de atividades presenciais com segurança.

Q U E R I D A S  F A M ÍL I A S



    Estamos organizando a partir da próxima semana, além dos conteúdos postados na
multiplataforma e nos grupos de WhatsApp, materiais impressos para o Ensino
Fundamental do 1º ao 5º ano a ser retirado na escola com cronograma  informado no
Facebook da escola e no grupo de WhatsApp. Para a Educação Infantil manteremos o
formato que está sendo ofertado de forma opcional.
 
 Estaremos mantendo diálogos constantes com recados que serão informadas
diretamente nos grupos de WhatsApp, Facebook da escola e da Educação ao longo da
semana e ainda teremos novos formatos de estudos caso seja necessário!!!!
 
   Em relação às atividades pedagógicas não presenciais, estamos nos reinventando a
cada dia, em processo de identificação da melhor forma dessa oferta. Os planejamentos
e diálogos constantes com os professores tem fortalecido essa experiência e buscamos
assertividade no decorrer dos dias sempre em consonância com o Projeto Político
Pedagógico da escola e dos objetivos de aprendizagem que as crianças podem
exercitar em casa.
 
   Somos conscientes de que todos nós precisamos nos unir neste momento e, por isso,
estaremos avaliando com serenidade e atenção aos desdobramentos desse momento
histórico. Por oportuno, reforçamos que reorganizamos nossas ações levando em
consideração a escuta feita na consulta aos pais. 
 
   Esperamos que nossas atividades presenciais possam retornar o mais rápido possível
e, desta forma, aguardamos os desdobramentos para entender melhor o cenário e as
orientações legais para formalizar novas ações.
 
   Acreditamos que, apesar da distância, nossa união de propósitos será o que nos dará
suporte neste período e rogamos para que todas as famílias possam atravessar este
momento com paz, saúde e serenidade.
 
   Assim, reiteramos e concluímos que todo o esforço tem sido realizado, mesmo diante
de nossas dificuldades e limitações, para a preservação do ensino de qualidade e
manutenção do calendário escolar 2020, em uma reinvenção diária e diante do esforço
individual de cada professor e colaborador. Assim, agradecemos todo o apoio recebido
por grande número de professores e pais compreendendo o momento ímpar em que
todos nos encontramos e com a aproximação, mesmo com a distância física, entre
professores e alunos.
 
Atenciosamente,
 
Direção do Departamento Municipal de Educação




