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Nota Informativa 09/2020. 

Estimadas comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino de Novo Xingu! 

 

Após o decreto municipal nº 062/2020 de 06 de Outubro de 2020, onde estabelece as normas 

aplicáveis aos estabelecimentos de ensino de Novo Xingu, onde no Art. 1º decreta: 

O Município de Novo Xingu – RS, conforme Decreto Municipal N° 062/2020, decreta que, enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública, declarado no Decreto Estadual N°55.128, de 19 de março 
de 2020, reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legislativo N°11.220, de 19 
de março de 2020, e reitorado pelos Decretos Nº 55.154, de 1ºde abril de 2020, e N°55.240, de 10 de 
maio de 2020, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus 
(COVID-19), as atividades presenciais em todas as Escolas públicas, municipais e estaduais situadas 
no Município de Novo Xingu, permanecerão suspensas. 

Estamos findando mais um ano letivo, no calendário escolar vigente será contabilizando os 

220 dias letivos, com 880 horas aulas, validando às 4 horas diárias de aulas remotas, perfazendo 

em total de 792h no modelo híbrido e 88 horas aula presenciais letivos neste ano de 

excepcionalidade. E muitas vezes nos questionamos o que fizemos em 2020? Quando paramos para 

fazermos a retrospectiva, vimos que muito foi feito, mesmo que a distância. Aprendemos, 

reaprendemos nossa maneira de ensinar neste ano. 

Desta forma, comunicamos que no próximo dia 03 de novembro estaremos 

entregando as atividades para os próximos 15 dias letivos do mês de novembro, 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 

outubro, conforme orientação de cada professora, as quais servirão de avaliação de 

acompanhamento das atividades.  

Deste modo, 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 novembro.  

Na oportunidade comunicamos que a rematrícula e a matricula para o próximo ano letivo será 

disponibilizado em breve o link para a ficha de matricula e rematrícula on-line. Sendo que também estará 

disponível a equipe do Centro de Apoio Educacional para auxiliar no preenchimento das fichas com a 

disponibilidade de computadores. E estaremos orientando como iremos proceder quando a este ato.  

Sabemos que todos temos limitações, mas buscamos sempre ao máximo estar ao seu 

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

“ A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para vida, é a 
própria  vida.” John Dewey 

Gratos pela da atenção,             

Rodrigo Dalpiaz 
Secretário da Educação e Cultura. 

Novo Xingu, 20 de outubro de 2020. 
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