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Nota Informativa 07/2020.
Prezadas famílias e alunos da Rede Municipal de Ensino de Novo Xingu!
Quando, dia 19 de março, tivemos que cancelar as atividades presenciais de uma hora
para outra, pensávamos que era até abril e que logo iriamos retornar, mas não foi isto que
aconteceu. Quando findar o mês de agosto estaremos contabilizando 113 dias letivos de forma
remota/à distância e entrando para o 6º mês sem aulas presenciais na escola.
Sim, assim como as famílias estão com medo, com angustia, nós da área da educação
também estamos. Estamos falando, estudando e elaborando o Plano de Contingência, em certa
parte dele diz: crianças devem ficar no mínimo a 1metro e meio de distância uma da outra. Isso
é possível em uma escola de Educação Infantil ou de Anos Iniciais, onde elas estão se
abraçando, compartilhando brinquedos e materiais? Isso é possível? A professora, a monitora a
cada troca de fralda, a cada contato com a criança estar higienizando conforme as
recomendações exigem? É possível? O lanche deverá ser servido de forma individualizada,
praticamente, sem aglomeração de turmas no refeitório, ou seja, as crianças chegam e já
começam a lanchar, para que até o final da aula todas possam lanchar? Isso é possível? Isso
dará certo? Não sabemos, ninguém sabe? Vivemos as incertezas, vivemos com a pressão da
volta ou não das aulas.
As famílias estão cansadas deste ensino à distância, os profissionais da educação estão
cansados das incertezas, da insegurança, de tudo novo. Até ontem abraçar, brincar de roda, dar
a mão para o coleguinha na escola, compartilhar os brinquedos era o que mais fazíamos e
agora? Como será? Vamos dar tempo ao tempo. Vamos aproveitar e ensinar nossos filhos os
princípios básicos de uma boa educação, a valorizar as pequenas coisas e como diz Regina
Shudo: “A vida é uma só, vamos aproveitar este tempo, vamos ensinar nossos filhos a cultivar
uma horta, ensinar de onde vem os alimentos, a reaproveitar, a valorizar as pequenas coisas.”
Assim, comunicamos que nos próximos dias 01º e 02 de setembro estaremos entregando
as atividades para o mês de setembro nas respectivas escolas e seus respectivos turnos, com o
agendamento de horários, conforme organização dos professores, que entrarão em contato com
as famílias. Na ocasião da entrega das atividades, solicitamos que tragam as atividades
realizadas no mês de agosto, conforme orientação de cada professora.
As atividades que foram e que serão encaminhadas serão avaliadas pelas professoras
(fotos, desenhos, vídeos, atividades impressas, atividades nos livros,...), com um olhar
diferenciado, visto que já entramos em contato com algumas famílias que estavam com
dificuldade na realização das atividades para tentar auxiliar em que fosse possível. Salientamos
a quem desejar que possa passar junto a direção das escolas ou Secretaria da Educação e
Cultura para conversar.
Assim, solicitamos que continuem acompanhando as redes sociais, os grupos de
WhatsApp das turmas de suas respectivas escolas e o programa radiofônico da Prefeitura
Municipal de Novo Xingu, para as orientações do mês de setembro. Caso as aulas retomem
antes do final de setembro 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 pela da atenção,
Rodrigo Dalpiaz
Secretário da Educação e Cultura.
Novo Xingu, 21 de agosto de 2020.
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