
Dados Quantitativos do Atual Cenário Educacional Ipumirinense 

 

A dois meses da paralisação das aulas em todo o país, as redes de ensino vêm 

transformando a maneira de ensinar; aulas online, plataformas digitais, redes sociais, 

materiais impressos, enfim, um aprendizado para todos, aprendizado este que gera 

inseguranças, medos, mas também a certeza de que se está fazendo o possível para que 

nossas crianças tenham garantido, mesmo que de forma excepcional, o direito a 

educação. “Não é uma situação pela qual estávamos preparados, não é uma situação que 

desejávamos que estivesse acontecendo, mas é o que temos e precisamos fazer o melhor 

para atender nossas crianças, e queremos que todos sejam atendidos, seja nas redes 

sociais ou material impresso”, comenta uma professora da rede municipal de ensino. 

Com a quarentena imposta pela pandemia do coronavírus, surgiu o Decreto 

n.515, de 17 de março de 2020, a educação não presencial, passou a ser prática 

necessária para mantermos a continuidade do ano letivo.  

Visando atingir 100% dos alunos e integrá-los  nas atividades foram traçados 

planos de ações com o objetivo de dar suporte às famílias e educandos com conteúdos 

para serem aplicados em casa, para isso está sendo disponibilizado aos alunos atividades 

via Google Classroom e via Whatsapp para os que possui acesso a internet, para os que 

não possuem acesso a internet estão sendo disponibilizadas atividades impressas com 

retirada nas escolas ou entrega nas casa quando não se tem outro meio. 

A Educação Municipal conta com seis unidades de ensino: Creche Municipal 

Danilo João Cason, NEM Orides Rovani, NEM Prefeito Isidoro Giácomo Savaris, NEM 

Professor João Jacob Nicodem, NEM Professor Claudino Locatelli e NEM João Canton 

(Ensino Fundamental II).  

As professoras de Matemática do Núcleo Educacional Municipal João Canton, 

Janice Neis e Cintia Schneider, fizeram uma pesquisa em todas as escolas da rede 

municipal de ensino para termos uma visão de como está sendo o atendimento aos 

alunos durante este período de isolamento.  

 

Dados quantitativos sobre o acesso/entrega de atividades/tarefas dos alunos da Rede 

Municipal de Ensino de Ipumirim em tempos de cancelamento de aulas por conta da 

Covid 19. 

 



Núcleo Educacional Municipal Orides Rovani 

 

Educação infantil 

8 com acesso à internet 

3 pais buscam 

TOTAL: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séries iniciais  

31 com acesso 

11 pais buscam 

TOTAL: 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Núcleo Educacional Municipal Prefeito Isidoro Giácomo Savaris 

Educação Infantil  

16 com acesso 

2 pais buscam 

TOTAL: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séries Iniciais  

33 com acesso 

7 pais buscam 

TOTAL: 40 

 

 

 

Núcleo Educacional Municipal Professor João Jacob Nicodem - 

Serrinha 

Educação Infantil  

15 com acesso 

1 pais retiram material na escola 



 

 

Séries iniciais   

11 com acesso 

2 secretaria de educação leva 

Total: 13 

 

 

 

 



Núcleo Educacional Municipal Professor Claudino Locatelli 

Educação Infantil 

Com acesso: 135 

Pais retiram na escola: 20 

Secretaria entrega: 1 

Total: 156 

 

 Séries Iniciais  

Com acesso:  292 

Pais retiram na escola: 46 

Secretaria entrega: 9 

Total: 347 



 

 

 

Creche Municipal Danilo João Cason 

 

Atendidos por pedagogas: 115 

Bebês: 50 

Total: 165 

 

 



Núcleo Educacional Municipal João Canton 

 

Séries Finais 

133 tem acesso  

19 pegam na escola  

3 entrega pela secretaria 

2 desaparecidos (outros) 

 

 

 

 

 

Educação Infantil - IPUMIRIM 

Com acesso à internet: 8 + 16 +15 + 135 = 174 

Pais/responsáveis retiram material na escola: 3 +2 +1+20 = 26 

Secretaria de Educação entrega material nas residências: 1 

 



 

 

  

 

Séries Iniciais - IPUMIRIM 

Com acesso à internet: 31 + 33 +11 +292 = 367 

Pais/responsáveis retiram material na escola: 11 + 7 + 46 = 64 

Secretaria de Educação entrega material nas residências: 2 + 9 = 11 

 

 



 

Séries finais – IPUMIRIM / JC 

133 tem acesso 

19 pegam na escola  

3 entrega pela secretaria 

2 desaparecidos (outros) 

 

 

 


