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Nota Informativa 02/2020. 

Prezadas famílias! 

Diante do cenário de pandemia que estamos passando, com as 

recomendações de distanciamento social, comunicamos que as aulas na Rede 

Municipal de Ensino de Novo Xingu continuam suspensas por um período 

indeterminado.  

Solicitamos que acompanhem as redes sociais, os grupos de WhatsApp das 

turmas de suas respectivas escolas e o programa radiofônico da Prefeitura 

Municipal de Novo Xingu, onde serão feitas as orientações para esse mês de 

maio e/ou meses seguintes. 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem mantendo um diálogo e 

assim uma preocupação quanto ao ensino e a aprendizagem, buscando e pensando 

sempre em todos os nossos educandos. Nossos professores, de forma 

incansável, vêm mantendo o vínculo com cada família diariamente e isso é muito 

importante neste momento.  

As orientações que temos, até o presente momento, são que as atividades 

a distância já encaminhadas e as que estão sendo enviados irão flexibilizar os 

dias letivos, mas salientamos que já temos um plano parcial de recuperação dos 

períodos letivos, que serão discutidos de forma coletiva e abrangente. 

Salientamos que no próximo dia 04 de maio, segunda-feira, todos os pais 

e ou responsáveis, podem passar a partir da 8 horas da manhã até às 17 horas, 

junto a Secretaria de Educação para retirar as atividades para as duas 

próximas semanas. Solicitamos que nos tragam as atividades já realizadas do 

mês de abril, para que sejam realizadas as avaliações e correções necessárias. 

Sabemos que todos temos limitações, mas buscamos sempre ao máximo 

estar ao seu lado. Fiquem bem, fiquem em casa (para quem puder). 

Gratos da atenção,  

 

Rodrigo Dalpiaz 

Secretario da Educação e Cultura. 

 

Novo Xingu, 30 de abril de 2020. 
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