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Nota informativa 

 

Prezada comunidade Xinguense! 

É normal sentir medo, apreensão, preocupação e tristeza com tudo o que está acontecendo, mas pense 

que você não está sozinho (a). Respire fundo. Ore. Medite. Sorria. Cuide da higiene, mas cuide da mente. Foque 

naquilo que faz sua alma sorrir. Vamos sair dessa JUNTOS cada um em sua CASA. (Autor Desconhecido) 

Enquanto educadores está em nosso fazer pedagógico o abraçar, o pegar 

no colo nossos alunos, mas isso não é permitido neste momento. Neste período 

de quarentena tivemos que nos adaptar em todos os sentidos. E um deles foi o 

planejamento pedagógico. Assim, nossos planejamentos sempre foram 

pensando no convívio social, em grupos, agora com este planejamento a 

distância, sabendo e ao mesmo tempo não sabendo da realidade de cada 

família, cabe a nós educadores um novo desafio: o planejamento a distância.  

Com a esta pandemia que estamos passando, obedecendo aos decretos 

municipais e estadual, visualizando todo este contexto a Secretaria Municipal de 

Educação torna público e a conhecimento de todos que: 

1. Conforme decreto estadual Nº 55.764 e 55.765, ambos de 20 DE 

FEVEREIRO DE 2021, e decreto municipal Nº 014/2021 de 26 de 

fevereiro de 2021, as aulas da rede pública estão suspensas enquanto o 

Estado estiver classificado na Bandeira Preta. 

2. Os professores, monitores não estão de férias, estão desenvolvendo 

atividades a distância com seus alunos e suas respectivas famílias. Estão 

trabalhando sim. Elaboraram cronogramas de atividades, grupos de 

wattsapp, para terem contato com as famílias;  

3. As atividades devem ser retiradas na escola, no turno normal de aula por 

cada família, nós dias e horários que serão marcados pelas professoras de 

cada turma, pois sabendo da nossa realidade algumas famílias não tem 

condições de ter acesso aos meios digitais; 

4. A formação continuada: a legislação nos obriga a ofertar formação 

continuada aos nossos professores, nós enquanto SMEC, no início do ano 

letivo já havíamos organizado uma formação com nossos professores, a 

mesma ocorrera de forma online 

http://www./
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5. Qualquer dúvida passar junto ao Centro de Apoio Educacional que estará 

aberto para atendimento ao publico 

Sendo o que tinha para o momento,  

 

Rodrigo Dalpiaz 

Sec. Municipal de Educação e Cultura de Novo Xingu 

 

Novo Xingu, 02 de março de 2021 

 

Telefones de contato: 

Rodrigo Dalpiaz: 55-99933-8559 

Sec. Municipal de Educação a/c Rodrigo:54-99621-2910 

                                                                  54-3210-8005 

Monica Marcolan Roso 

Coordenadora Pedagogica: 54-996741700 

 

Direções de escola: 

Delci Lauer Grade: 54-999475823 

Edineuza Meireles Colares Colet: 54-996198937 

Elizabete Holz Tasso Tomazeli: 54-996712578 
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