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Nota Informativa 04/2020.
Prezadas famílias da rede municipal de ensino de Novo Xingu!
Nas incertezas diárias que estamos passando, o retorno das aulas presenciais no
Estado do Rio Grande do Sul ainda suspensas, seguindo as recomendações de distanciamento
social, comunicamos que as aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Novo Xingu
continuam suspensas por um período indeterminado.
O diálogo continua com toda a comunidade escolar, sabemos que muitos gostariam do
retorno das aulas, assim como nós, mas no momento isso é inviável. Frisamos que já estamos
adquirindo itens básicos para a proteção e higienização dos ambientes, mas conscientes que
muito do nosso fazer diário será necessário repensar.
Toda a equipe vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem mantendo
um diálogo com a comunidade escolar e desta forma vem pensando uma forma de readequar
o calendário escolar para que possamos suprir um pouco desta defasagem das aulas
presenciais e assim o ensino e a aprendizagem.
Cabe ressaltar que as crianças não estão de férias, por isso da necessidade de realizar
as atividades enviadas. Sabemos e entendemos que nem todos conseguem desenvolver
conforme o cronograma proposto, mas orientamos que as desenvolvam conforme a
organização familiar de cada um. As atividades a distância já encaminhadas e as que estão
sendo enviados irão flexibilizar os dias letivos e também busca o vínculo com a escola.
Salientamos que no próximo dia 01 de junho, segunda-feira, todos os pais e ou
responsáveis, podem passar a partir das 8 horas da manhã até às 17 horas, junto a Secretaria
de Educação para retirar as atividades para o mês de junho. Solicitamos que nos tragam as
atividades já realizadas do mês de maio, para que sejam realizadas as avaliações e correções
necessárias.
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 junho e/ou meses seguintes. Caso as aulas
retomem antes do final de junho as atividades não realizadas até então, devem ser devolvidas
junto com as atividades já realizadas.
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, 25 de maio de 2020.
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