
 

 

 

COMUNICADO AOS PAIS E RESPONSÁVEIS 

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 

          Para garantir o aprendizado e o desenvolvimento pedagógico durante o período 

de suspensão de aulas devido a pandemia de Coronavirus, comunicamos que desde o 

início a Secretaria Municipal da Educação encaminhou aos familiares, orientações de 

atividades para manter o vínculo entre escola e aluno. Desde meados do mês de maio, 

os professores receberam capacitação e estarão realizando orientações aos alunos com 

estratégias de ensino para a melhoria do desenvolvimento das atividades em casa. 

          A partir de 26/05/2020 as orientações serão encaminhadas diretamente pelas 

Unidades Escolares, deixando de ser apresentadas no site da Prefeitura. 

          Todos os alunos, tanto aqueles nas quais as famílias possuem acesso à internet 

quanto aqueles que não tem disponibilizado esse recurso terão a oportunidade de 

realizar as atividades encaminhadas pelas Unidades Escolares. 

          Os professores, com auxílio das Equipes Gestoras e suporte técnico pedagógico 

da Secretaria Municipal da Educação, estão planejando aulas diárias, gravando vídeo 

aulas e descrevendo-as para que no formato impresso possa atender as necessidades 

dos alunos que precisarão receber das escolas as orientações disponibilizadas para as 

famílias e responsáveis. 

          Diariamente as vídeo aulas serão encaminhadas para os responsáveis que 

possuem acesso digital e no início de cada semana para os que necessitarem dos 

recursos impressos reproduzidos pelas escolas e entregues presencialmente aos 

familiares. 

          As aulas não serão apresentadas em plataformas on-line ou Aplicativos (APP). Os 

pais e/ou responsáveis terão autonomia de orientar e realizar as atividades com as 

crianças de acordo com sua disponibilidade, não excedendo a semana para que não 

acumulem as atividades da semana seguinte. A mesma orientação deverá ser seguida 

pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA. Para esses, caberá a 

organização pessoal do cumprimento das atividades semanais. 

          Com esses procedimentos, a Secretaria Municipal da Educação garantirá o direito 

de todos os nossos alunos, no fortalecimento da equidade e com a grande 

responsabilidade de não deixar nenhum aluno sem atendimento. Muitas ações estão 

sendo realizadas pelas equipes gestoras, inclusive busca ativa, no sentido de localizar 

alunos cujos responsáveis não retornaram às comunicações enviadas oficialmente.  



 

 

 

          Outros cuidados no atendimento dos alunos que não foram localizados e que 

apresentarem dificuldades no reinicio das aulas presenciais e após avaliação 

diagnóstica serão tomados com planejamento de estratégias de recuperação.   

          Com o auxílio das ferramentas digitais e dos outros recursos e principalmente com 

a colaboração de pais, responsáveis, alunos e sociedade ituana em geral, essa última 

compartilhando informações oficiais, a Secretaria da Educação espera conseguir 

manter, mesmo nestes tempos difíceis de pandemia, a excelência educacional com 

equidade que caracterizam a Educação no município de Itu. 
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