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INFORMATIVO À COMUNIDADE ESCOLAR 

 
Considerando como referência o posicionamento do Governo do Estado,  a Prefeitura Municipal de 

João Neiva, suspende as aulas por tempo indeterminado, ficando a Secretaria Municipal de Educação 

responsável para, posteriormente, reorganizar o Calendário Escolar de forma a garantir o 

quantitativo de horas letivas, conforme rege a legislação e, aguardando determinação oficial para o 

retorno às aulas.  

Com o objetivo de conhecer qual o MEIO MAIS EFICAZ para que as ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DE APRENDIZAGEM cheguem até cada aluno da rede municipal a Secretaria Municipal de Educação 

de João Neiva encaminhou um questionário online para fazer um levantamento sobre a situação 

dos alunos e famílias em nosso município. 

 Ficou definido, junto as diretoras, que cada escola enviará toda semana, um Plano de Estudo, 

contendo um conjunto de atividades complementares (reforço) que estarão à disposição dos alunos 

para que façam melhor proveito desse tempo em que estarão em casa. Essas atividades a serem 

desenvolvidas, com a participação e orientação das famílias, serão registradas nos cadernos dos 

alunos, com data, para confirmação posterior e/ou enviadas por e-mail ou pela lista de transmissão 

no WhatsApp. Caso a família do aluno não tenha e-mail ou WhatsApp, deverá informar a escola 

para que o aluno seja atendido utilizando outro recurso. 

Convido a todos os pais ou responsáveis pelos alunos a pensarmos juntos, no que é possível fazer 

nesse momento respeitando as especificidades da realidade de cada educando e família: estudar, 

brincar, desenhar, ler muito, assistir a bons filmes, participar de jogos, praticar experimentos 

científicos, discutir e debater opinião de conteúdo relevante, praticar exercícios físicos, entre outros. 

Tudo isso faz parte de um conjunto de atividades importantes e que, dentro de cada realidade, torna-

se possível desenvolvê-las no âmbito domiciliar.  

Considerando a relevante importância desse período de distanciamento social e ciente de que esse 

é o meio mais eficaz para evitar a contaminação, a Secretaria Municipal de Educação, através 

deste informativo, propõe diversas alternativas de estudo a fim de propiciar o aproveitamento 

desse tempo com qualidade, por todos os estudantes pertencentes a essa rede municipal.  

Ciente de que esse período de isolamento social exige capacidade de organização de todos nós e 

buscando alternativas para contribuir e facilitar a organização do trabalho a ser desenvolvido por 

cada família, apresentamos a seguir algumas ações: 

 Organizar uma rotina em casa, definindo juntos as funções de cada membro da família (você 

perceberá como o diálogo será fortalecido nessa ação tão simples); 

 Definir, também, tarefas e atividades coletivas para que possam realizar juntos e se 

possível, com horário estabelecido – fazer as refeições, realizar jogo, assistir a bons filmes, 

organizar um cômodo da casa, fazer uma leitura prazerosa diariamente, etc.; 



 Dividir os horários entre as atividades, reservando tempo para o estudo e trabalho, mas 

também para o descanso e lazer. Estudar e trabalhar em casa pode ser mais estimulante se 

organizarmos adequadamente o tempo e o espaço para cada coisa, atendendo às nossas 

prioridades; 

 Organizar, também, um espaço para cada coisa. Ter um local para os estudos é 

importantíssimo, pois isso prepara o corpo e o cérebro para a aprendizagem e auxilia na 

concentração. Se não tiver um espaço separado em casa à disposição, crie um “ritual” de 

organização do local onde realizará a atividade: retirar as coisas da mesa, trazer o material 

de consulta para os estudos, etc.; 

 Analisar junto a família como está funcionando a rotina. Caso percebam que o objetivo não 

está sendo atingido, buscar alternativas para que possam contornar essa dificuldade. 

Organizem um calendário com metas de estudo ou de atividades para realizar em casa, 

construam listas de coisas que façam com que o estudante se sinta bem e motivado a realizar 

as atividades, etc.; 

 Conversar a respeito do Coronavírus – COVID – 19 e buscar informações oficiais como as 

divulgadas em canais da Secretaria de Estado da Saúde, Ministério da Saúde e site da 

Prefeitura de João Neiva, para não criar pânico com base em informações que não são reais 

e muito menos repassá-las em grupos. (Cuidado com as Fake News)  

 Manter uma comunicação clara, transparente e ágil com todos os responsáveis pela 

Escola que seu filho estuda (professores, pedagogos, coordenadores e diretora); assim como 

com a Secretaria de Educação Municipal. 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação de João Neiva não possui estrutura 

tecnológica para a oferta da Educação a Distância – EAD a toda a educação básica e que nem todas 

as famílias possuem recursos para garantir a participação de seus filhos nessa modalidade de 

ensino, estamos trabalhando seriamente para garantir um comprometimento de todos nesse 

cenário, em que escola, professores, alunos e pais, sejam de fato, cooperadores e responsáveis 

pela ação de educar e formar cidadãos mais preparados para ressignificar a vida nesse período 

de tantas incertezas.  

Reforçamos nosso compromisso para garantir uma educação pública de qualidade e nos 

colocamos a disposição! 

 

CONTAMOS COM VOCÊS! “QUEM PUDER, FIQUE EM CASA! ” 
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