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Nota Informativa 05/2020.
Prezadas famílias da rede municipal de ensino de Novo Xingu!
“Como as incertezas que se apresentam ao mesmo tempo muitas ações são
necessárias. Temos a esperança que muitos aprendizados estão sendo possíveis,
esperança que um legado será construído a partir da provocação imposta pela
pandemia, que temos que repensar a escola e assim repensar a educação, propondo
novos tempos e espaços para ensinar e aprender, mobilizando a solidariedade, a
generosidade e principalmente a empatia.” ( Manual Indicativos pedagógicos para
reabertura das instituições de Ensino no Rio Grande do Sul).
Assim por meio desta nota informativa, afirmamos que o diálogo continua, com
os profissionais da educação, pais, aluno e comunidade em geral. Muito temos lido,
ouvido e conversado sobre o retorno das aulas presenciais, dos impactos que esta
pandemia vem nos trazendo e assim fazendo nos pensarmos de uma forma diferente
a maneira de viver.
Como nós educadores tivemos que, de um dia para outro nos adaptar a esta
nova metodologia de ensino, ensino remoto (à distância), as famílias tiveram que se
readaptar também no sentido de pensar e realizar as atividades com as crianças,
pensar onde iriam deixa-las no momento do trabalho, assim também as crianças
tiveram suas vidas afetadas, sem brincar com amigos, tendo que ficar em casa, sem
festa de aniversário, tendo as suas atividades escolares em casa, tudo mudou, a
nossa vida mudou.
No dia 19 de junho os professores tiveram uma reunião online para elaborar
um plano de ação para o mês de julho, e ressaltamos aqui, o trabalho é dobrado, os
professores disponibilizaram de suas casas para serem as salas de aula e de reunião.
O plano de ação faz orientações sobre o calendário escolar, as avaliações e o retorno
das atividades aos professores, sempre com o objetivo de pensar no aluno e assim
no 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 contabilizar os dias letivos e
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também buscar o vínculo com a escola. Além de que as atividades encaminhadas
serão avaliadas por cada professor, assim da importância de realizar TODAS as
atividades. As famílias que encontrarem muita dificuldade na realização das
atividades que conversem com os professores ou diretamente na Secretaria de
Educação e Cultura.
Informamos que no próximo dia 01 de julho, quarta-feira, uma equipe da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura estará passando nas casas, dos alunos
da rede municipal de ensino, para entregar as atividades referentes ao mês de julho.
Neste momento estará sendo recolhida as atividades que foram realizadas no mês
de junho.
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 julho e/ou meses
seguintes. Caso as aulas retomem antes do final de julho as atividades não realizadas
até então, devem ser devolvidas junto com as atividades já realizadas.
Ainda informamos que estamos elaborando um plano de Contingência Municipal
para a rede municipal de ensino a fim de prevenir a disseminação do Coronavirus.
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
Secretário da Educação e Cultura.
Novo Xingu, 23 de junho de 2020.
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