
Rede de educação vai implantar plataforma virtual 

 

Sistema vai facilitar a conexão entre professores, alunos e familiares no 

desenvolvimento das atividades. 

 

Com a suspensão das aulas devido à pandemia do novo coronavírus, 

estudantes estão em casa com os familiares, que tentam conciliar o trabalho formal e 

as tarefas domésticas com as atividades escolares, mantendo as crianças na rotina de 

estudos. A Secretaria de Educação sabe que tem sido um desafio enorme tanto para 

professores, como pais e alunos, mas tem consciência de que cada um está buscando 

possibilidades para que este momento seja superado da melhor forma possível. 

 

Conforme comunicado enviado aos pais ou responsáveis pelos alunos, a 

Secretaria implantou desde o dia 22 de abril o plano de atendimento emergencial da 

rede municipal de ensino em regime especial de educação complementar com aulas 

não presenciais. 

Os alunos da rede municipal de ensino, desde a educação infantil (creche e pré-

escola), como ensino fundamental anos iniciais e anos finais vem recebendo 

diariamente atividades através de meios digitais, rede social (whatsapp) e material 

didático impresso e entregue aos pais ou responsáveis que não tem acesso a internet.  

A secretária Ione Farina, explica que para melhor atender, em breve será 

implantada uma plataforma virtual.  “Assim que for implantada, todos os envolvidos 

serão comunicados e orientados na utilização desta ferramenta”. 

Atualmente, as atividades são enviadas pelos professores que solicitam uma 

devolutiva das mesmas para que possam acompanhar o desenvolvimento de cada 

educando. Sempre que necessário, os pais ou responsáveis, podem entrar em contato 

diretamente com o professor de seu filho para sanar dúvidas. 

No Ensino Fundamental anos finais, além das redes sociais, uma plataforma 

virtual já está sendo usada pelos alunos, bem como a entrega de materiais impressos. 

Os professores da rede municipal estão participando de capacitação através de 

videoconferência durante este período. 

O Conselho Municipal de Educação aprovou, na semana passada, a resolução 

que regulamenta o regime especial de atividades escolares não presenciais, bem como 

um novo calendário escolar que poderá, conforme surgirem novas regulamentações 

sobre o cumprimento das 800 horas, ser revisto. 

A secretária entende que os desafios impostos por esta pandemia afeta 

diretamente a todos.  “É visível à dedicação que cada um está tendo em relação à 

educação, professores buscando alternativas de atividades, pais se desdobrando para 

auxiliarem seus filhos e alunos demonstrando que são capazes de se reinventar e 

mostrar uma nova face para nossa educação”. 



A secretaria Municipal de Educação, bem como todas as escolas da rede, estão 

atendendo diariamente, por isso quem precisar pode entrar em contato, sanar dúvidas 

e dar sugestões que serão sempre bem vindas. 

 

 


