
 
 
 
 

 
 
 
Avenida Manoel Ribas, nº 643 -   (46) 3526-1651 
CEP 85.580-000       -       Itapejara D'Oeste        -       Paraná 

 

 

RECOMENDAÇÃO 

Aos Pais e Responsáveis 

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Município de Itapejara 

D’Oeste, vem através deste expor nossa preocupação com as crianças e adolescentes do nosso 

município no momento que estamos passando pela pandemia COVID19.  

Sendo assim, considerando o que trata o Art. 3º do ECA 

“A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerente a pessoa 

humana[5], sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por 

lei ou por outros, meios, todas as oportunidades e facilidade, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade[6].” 

Considerando o Art. 7º do ECA 

“A criança e o adolescente tem direito a proteção à vida e a saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas[19] que permitem o nascimento e desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” 

Considerando o Art. 227 da Constituição Federal estabelece absoluta prioridade dos 

direitos da criança e adolescentes, sua condição peculiar de desenvolvimento, proteção 

integral e melhor interesse, deve ser responsabilidade solidaria entre Estado, família e 

sociedade garantir esses direitos. 

E considerando ainda, que em meio à suspensão das atividades em ambiente escolar 

em todo o país em decorrência da pandemia e a incerteza em relação a quando as salas de aula 

poderão voltar a ser ocupadas pelos estudantes, as escolas municipais e estaduais do 

Município, vem adotando soluções de ensino a distância (EaD) com atividades encaminhadas 

aos alunos, como alternativas para manutenção das atividades escolares. 

O CMDCA apoia esta iniciativa e se coloca a disposição juntamente com as equipes 

pedagógicas, educadores, pais e alunos para que possamos unir esforços visando o bem estar 

social, educacional e de saúde das nossas famílias e alunos. 

Atenciosamente 

 

CMDCA DE ITAPEJARA D’OESTE 




