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DME – ITAPEJARA D’OESTE 
 

ORIENTAÇÃO AOS PAIS/RESPONSÁVEIS E ALUNOS 
 

Prezados, 
 

Com o atendimento presencial suspenso por conta da Covid-19, O DME 

juntamente com as escolas Municipais de Itapejara D’Oeste, lançarão 

atividades escolares não presenciais através de uma multiplataforma digital 

http://educ.laubing.com.br. A iniciativa passará a ser adotada para que os 

alunos não percam conteúdo, nem se sintam sós nesta fase de quarentena. 

Segue procedimento adotado: 

 As atividades serão encaminhadas através de link disponibilizado pelo 

professor de seu filho(a) no grupo de WhatsApp da turma e na 

página do facebook da instituição que o aluno estuda. 

 Na semana de 13/04 a 17/04 as primeiras atividades elaboradas pela 

equipe de suporte pedagógico do DME estarão disponíveis no endereço: 

http://educ.laubing.com.br 

 A partir do dia 20/04 deverão ser enviadas diariamente novas atividades 

para os alunos conforme cronograma de estudos elaborados pelos 

professores das turmas. 

 Aos alunos/famílias que não tiverem acesso digital, a escola 

disponibilizará as atividades impressas, com dia e horário previamente 

marcado para retirada na escola. 

 

Atuação das famílias 

Neste momento contamos com o apoio das famílias para essa mediação 

e supervisão do trabalho disponibilizado e acompanhado/monitorado pelo seu 

professor. 

O que os adultos precisarão fazer: 

 Entrar diariamente no ambiente designado para disponibilização dos 

links de atividades encaminhadas pela escola (no momento que for o melhor 

para a rotina de cada família), que poderá ser acessado por celular, 

computador, notebook ou tablete com acesso à internet. 

 Ler e apoiar as crianças no que precisarem para realizar as atividades. 
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 Abrir os links com os vídeos e áudios que forem postados para as 

crianças (quando a criança precisar deste apoio). 

 Zelar para que o estudante desenvolva as atividades disponibilizadas 

pelo professor. 

 Acompanhar a rotina de comunicação realizada pela Unidade Escolar 

através da página de facebook da escola e pelo professor da turma no grupo 

de whatsapp, durante o período do regime especial de atividades escolares 

não presenciais. 

 

Encaminhamento de dúvidas: 

É comum que surjam dúvidas e os professores estarão à disposição 

para apoiar os alunos, através dos grupos de whatsapp ou outros meios 

estabelecidos pelo professor, de acordo com o horário das aulas presenciais. 

As perguntas enviadas fora deste horário serão respondidas no dia seguinte. 

Diante dessa situação nova e desafiadora, seguimos nossa jornada de 

novos aprendizados, superações e experiências com o auxílio da tecnologia, 

pelos meios digitais, até que tudo normalize. 

Nos adaptamos a tantas mudanças, nova rotina, novos desafios, mas o 

mais importante: aprendemos com a distância e , ao mesmo tempo, 

conectados. 

Então … todos em casa, mas de corações e pensamentos unidos pela 
educação e a favor dos direitos de aprendizagem! 

 

Atenciosamente, 

Direção 
Suporte pedagógico 

Equipe técnica 
Departamento Municipal de Educação 

Itapejara D’Oeste Pr 
 

 




