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Nota informativa 

 

Prezada comunidade Xinguense! 

“O medo é o maior inimigo do amor, maior que a traição e o desinteresse, maior que o 

tempo e que a morte. A forma como o medo do vírus Covid-19 está se alastrando pelo mundo, 

não vai apenas roubar nossa saúde e matar vidas como qualquer nova doença que de vez em 

quando aparece. Se nos deixarmos tomar pelo pânico, este novo medo nos vai roubar também 

a alegria de viver e a nossa capacidade de amar. Essa é a verdadeira pandemia.” José Manuel 

Diogo 

Enquanto educadores está em nosso fazer pedagógico o abraçar, o pegar 

no colo nossos alunos, mas isso não é permitido neste momento. Neste período 

de quarentena tivemos que nos readaptar em todos os sentidos. E um deles foi 

o planejamento pedagógico. Assim, nossos planejamentos sempre foram 

pensando no convívio social, em grupos. Porém agora, sabendo e ao mesmo 

tempo não sabendo da realidade de cada família, cabe a nós educadores um 

novo desafio: o planejamento a distância.  

Em meio a esta pandemia que estamos passando, obedecendo aos 

decretos municipais e estadual, visualizando todo este contexto a Secretaria 

Municipal de Educação torna público e a conhecimento de todos que: 

1. Conforme decreto estadual Nº 55.154, de 01 de abril de 2020, as aulas 

da rede pública estão suspensas até dia 30 de abril de 2020; 

2. Os professores, monitores não estão de férias, estão desenvolvendo 

atividades a distância com seus alunos e suas respectivas famílias. Estão 

trabalhando sim, mas em casa. Elaboraram cronogramas de atividades, 

grupos de wattsapp, para terem contato com as famílias;  

3. Na próxima semana, dia de 06 de abril, irão entregar para cada família o 

cronograma em mãos com atividades para este mês de abril, pois 

sabendo da nossa realidade, algumas famílias não têm condições de ter 

acesso os meios digitais; 

4. No que se refere a formação continuada a legislação nos obriga a ofertar 

formação continuada aos nossos professores. Nós enquanto SMEC, no 

início do ano letivo já havíamos organizado uma formação continuada que 

até o presente momento seria junto com os profissionais da educação do 
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município de Engenho Velho, mas agora remodelamos esta formação. A 

mesma ocorrera de forma online, com grupos de estudos, contabilizando 

72 horas de formação. Assim sendo os professores e monitores escolares 

terão até o dia 30 de abril do corrente ano para entregarem à SMEC a 

comprovação exigida para esta formação; 

5. Até o presente momento, não temos uma lei federal que nos ampare 

legalmente quanto a compensação destes dias letivos com as atividades 

que estamos encaminhando a distância. Organizamos e reorganizamos 

já a recuperação integral das aulas, mas ainda devemos aguardar 

eventuais normativas no decorrer da pandemia; 

6. Qualquer dúvida passar junto ao Centro de Apoio Educacional que estará 

aberto, com rodizio entre os funcionários, para atendimento se necessário 

ao público. 

 

Sendo o que tinha para o momento,  

 

Rodrigo Dalpiaz 

Sec. Municipal de Educação e Cultura de Novo Xingu 

 

Novo Xingu, 02 de abril de 2020 

 

Telefones de contato: 

Rodrigo Dalpiaz: 55-99933-8559 

Sec. Municipal de Educação a/c Rodrigo:54-99621-2910 

                                                                  54-3210-8005 

Direções de escola: 

Delci Lauer Grade: 54-999475823 

Edineuza Meireles Colares Colet: 54-996198937 

Elizabete Holz Tasso Tomazeli: 54-996712578 
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