
 

ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESENVOLVIDAS 

DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 

 Escolas vazias, sem a presença, o entusiasmo e vida que as crianças trazem a este 

ambiente. A Educação está vivenciando um momento único na história, onde professores, alunos 

e famílias devem reinventar o aprender. 

 Devido ao distanciamento social, necessário para combater o novo coronavírus, e 

seguindo Decretos Estaduais e Municipais, com aulas presenciais suspensas, a Educação teve que 

se readequar neste momento de pandemia. Professores passaram a fazer os planejamentos 

domiciliares, que posteriormente foram enviados às direções de Escolas, que organizaram 

cronograma para entrega destas atividades às famílias, evitando desta forma a aglomeração de 

pessoas para a retirada das atividades. 

 Os professores também fizeram uso das tecnologias, enviando atividades via grupos 

de WhatsApp, principalmente na Educação Infantil, onde o foco maior tem sido manter o vínculo, 

focando as atividades enviadas nos eixos das interações e brincadeiras, buscando fazer das 

atividades momentos prazerosos em família. Equipes diretivas das Escolas, professores e 

monitoras também estão realizando formações online para agregar ao seu fazer docente, junto às 

plataformas do AVAMEC e UFSM. 

 Já a equipe da gestão municipal de Educação, está participando virtualmente de 

encontros, onde está sendo debatida as maneiras de enfrentamento deste período, bem como já 

tentando organizar a forma da retomada das atividades, assim que for possível. Esses encontros 

vêm de vários segmentos, como UNDIME, FAMURS, AMCENTRO, CNE, Promotoria Regional de 

Educação, PREDUCSM, todos explanando e dando orientações para esse período. 

 Assim, apesar do distanciamento, a Educação Municipal busca as possíveis forma 

de manter o elo e agregar conhecimento neste momento delicado pelo qual estamos passando, 

colocando a vida e saúde, tanto de funcionários, alunos e familiares em primeiro lugar. Logo 

venceremos este período e nossas Escolas poderão se encher de vida e trocas de conhecimento 

lado a lado, com a retomada das aulas presenciais, assim que for seguro para todos.  
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