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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua da Glória, nº 394, Centro – Tel.: (38) 3531-9285

Diamantina, 26 de Maio de 2020.

Prezados familiares,

Considerando a suspensão das atividades escolares presenciais, em face da

necessidade do isolamento social, e em função da pandemia que estamos vivendo devido

ao novo Coranavírus-COVID-19, a Secretaria Municipal de Educação orientou no

primeiro momento as Escolas e CMEIs a estreitar as relações com as famílias, como

possibilidade de interação no convívio e afetividade familiar, superando assim, o

distanciamento entre as intuições de ensino e seus estudantes.

Foi disponibilizado às famílias, por meio das Unidades Escolares o material

pedagógico encaminhado no dia 25/03/2020, com o intuito de fortalecer as relações de

maneira que os nossos estudantes continuassem em atividades formativas, mesmo sem a

obrigatoriedade da carga horária, já que encontrávamos no período de recesso escolar.

Em decorrência deste cenário, estamos vivenciando um momento que requer

distanciamento das atividades nas Unidades Escolares, sendo de fundamental importância

ficarmos em casa para nos proteger e proteger ao próximo.

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Educação, a partir do dia 25/05/2020,

retomou em regime não presencial com as atividades escolares, considerando assim, todas

as recomendações dos órgãos de Saúde e validados pelo Comitê de Crise Municipal.

Nesse sentido, as Diretorias Administrativa/Pedagógica, Gerências, Inspeção

Escolar e Setor de Alimentação desta Secretaria, vem trabalhando para realização dos

encaminhamentos e orientações que nortearão as atividades nas Unidades Escolares com

base nas proposições do CNE- Conselho Nacional de Educação, SEE- Secretaria Estadual

de Educação, SRE- Superintendência Regional de Ensino e UNDIME- União Nacional

dos Dirigentes Municipais de Educação.

Portanto, é de suma importância que as atividades realizadas pelos estudantes,

sejam arquivadas pelas famílias em casa, para posteriormente serem entregues nas

Unidades Escolares, com o objetivo de validação e autorização para o cumprimento da

carga horária obrigatória, conforme anexos da Resolução SEE Nº 4310/2020.



Neste contexto, a Secretaria Municipal de Educação, tem as seguintes proposições

de trabalho:

Educação Infantil

Estamos passando por uma situação nunca vivida na história de nossa cidade e

com sérios efeitos para a Educação Pública, por esse motivo, precisamos unir forças e

ideias, para juntos atravessarmos o distanciamento social de maneira serena.

Nos espaços de Educação Infantil, as crianças aprendem enquanto vivem e

convivem, assim, essa aprendizagem pode acontecer em diferentes momentos da rotina

de casa, como: na hora da higienização, na hora das refeições, na realização de

brincadeiras entre outras atividades do dia, com o objetivo de desenvolver a linguagem

oral, o convívio, autonomia e a interação das crianças.

Os bebês e as crianças pequenas começam a se desenvolver à medida que se

relacionam com as pessoas, por meio das relações afetivas, seus hábitos e costumes, com

as diferentes linguagens e sentimentos, enfim, descobrem o mundo ao seu redor. Por isso,

as interações e brincadeiras são tão importantes!

Com este material produzido para as crianças matriculadas nas Unidades

Escolares, gostaríamos de construir um diálogo com os familiares que possibilite às

crianças, vivenciarem novas experiências! Não desejamos oferecer uma educação à

distância, pois entendemos que esta estrutura não responde à especificidade daEducação

Infantil e sim, possibilidades de experiências que podem ser realizadas com os bebês e as

crianças pequenas, que primam pela saúde e bem estar dos mesmos.

Assim, sugerimos experiências a serem realizadas com as crianças, buscando

minimizar os efeitos de afastamento temporário das instituições infantis. Nos materiais

propostos sugerimos possibilidades de organização da rotina, músicas, histórias,

brincadeiras, dicas de atividades interessantes que podem ser feitas com as crianças e os

familiares nesse período em que estão em casa.

Nessa proposição de trabalho, organizamos as seguintes sugestões:

 sugestão da rotina semanal para as crianças.

 atividades e experiências planejadas de acordo com a faixa etária das crianças,

privilegiando as interações e as brincadeiras.

 diálogo dos Educadores (as) com as famílias.

 kits de materiais escolares que poderão conter livros literários, atividades

impressas, textos instrucionais, materiais como giz de cera, fitas, palitos, tintas,

pincéis, tampinhas, orientações para construção de brinquedos, e outros que se



fizerem necessários, que serão entregues de acordo com um cronograma de

atendimento de cada unidade escolar;

 links e sites de acesso com informações e sugestões de materiais a serem

realizados com as crianças.

Neste momento, seguimos juntos, em uma oportunidade de incentivar os vínculos

entre as famílias, as crianças e insituições, fortalecendo a humanidade com respeito e

amor ao próximo.

Ensino Fundamental

Sabemos do enorme desafio, ainda que de forma temporária, para implementar a

educação à distância em nossa rede, dada as especificidades de cada comunidade atendida

pelas escolas.

Em tempos de pandemia, e com as restrições para evitar a proliferação do vírus, a

educação também carece de muita atenção para que se consiga vencer o distanciamento

físico e criar novos caminhos para o processo de ensino-aprendizagem.

Diante do exposto, propomos a seguinte logística para o atendimento dos alunos

durante o isolamento social:

 as aulas podem ser planejadas tendo como referência as informações da

pandemia e, também, conteúdos já introduzidos no primeiro bimestre;

 todas as atividades realizadas deverão compor um “caderno de atividades”

ou “portfólio” para validação da carga horária dos alunos;

 os professores poderão orientar os alunos quanto à realização de

pesquisas, disponibilizar sites, plataformas online para enriquecimento das

atividades propostas;

 os kits de atividades além de serem disponibilizados no site da Prefeitura

Municipal de Diamantina , serão entregues de acordo com um cronograma

de atendimento de cada unidade escolar;

 os professores estarão disponíveis durante seu turno de trabalho para sanar

dúvidas em relação às atividades propostas;

 aos alunos do 6º ao 9º ano serão disponibilizadas videoaulas pela TV Rede

Minas.

Rotina em casa para os alunos do Ensino Fundamental

 Definir um horário para estudo;

 Criar um roteiro de atividades para as crianças com horários pré-estabelecidos;

 Estimular a leitura de livros literários de acordo com a idade da criança;



 Praticar atividades físicas e optar por hábitos mais saudáveis;

 Promover o estreitamento familiar com a leitura compartilhada e discussões

sobre o que foi lido;

A educação à distância em nossa rede, inicialmente, será um instrumento para

aulas e atividades complementares.

Educação Inclusiva...

A deficiência física (DF) é definida como “diferentes condições motoras que

acometem as pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da

fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más

formações congênitas ou adquiridas” (MEC, 2004 apud MEC, 2006, p. 9).

O desenvolvimento do estudante com Deficiência Física de acordo com MEC

(2006) ocorre da mesma forma que os demais, a diferença está nas fases e no tempo

cronológico, o qual se inicia mais tardiamente, devido ao ritmo na execução das ações.

Para Bernal (2010) a inclusão desses estudantes no âmbito escolar demanda que a escola,

por meio de sua equipe pedagógica, possibilite e promova processos significativos de

aprendizagem, com adequações e modificações necessárias para oferecer a as devidas

oportunidades pedagógicas.

Quem cuida de pessoas com deficiências sejam elas físicas ou intelectuais,

precisa ficar alerta e fortalecer medidas de prevenção ao coronavírus, sendo assim, é

recomendado os seguintes cuidados:

 Atentar-se sempre à condição física do deficiente, qualquer sinal de alteração,

comunique ao médico que já o acompanha, principalmente se houver alteração no

sistema respiratório;

 Segundo o médico geneticista do Instituto Jô Clemente, “A falta de ar é um dos

sintomas do coronavírus, os cuidados devem ser tomados os mesmos prestados

aos idosos. Além disso, muitas pessoas com deficiência utilizam remédios

específicos ou uma combinação de medicamentos, corticoides, redutores de

imunidade e isso pode agravar o caso de quem for contaminado pelo coronavírus”.

 Cuidados são muito importantes tais como: lavar as mãos (com sabonete ou álcool

gel), usar máscaras de proteção adequadamente (se tiver com sintomas gripais),

verificar a temperatura caso observe alguma alteração, evitar aglomerações.

 Não vamos disseminar notícias que não saibamos a procedência, muitas vezes elas

são FALSAS, só servem para nos assustar, como diz o neurocirurgião de

Diamantina -MG, Dr Leonardo Gomes de Carvalho “vamos selecionar muito bem



as fontes, vamos evitar de ficar vendo só coisas ruins e mais do que isso, ver e

disseminar notícias boas, coisas boas, aproveitar o lado bom das coisas. Isso não

significa desvalorizar ou negligenciar a gravidade do problema...”.

Venho também tranquilizar no sentido de que os professores de apoio juntamente

com os professores regentes do estudante irão preparar e adaptar, cuidadosamente, todo

o material adequado à realidade do estudante objetivando potencializar e estimular a

inteligência do mesmo.

Se cada um fizer a sua parte, conseguiremos sair desta fase difícil. Vamos

aproveitar o tempo que estamos em casa para conviver mais com nossa família: conversar,

brincar, dar atenção, amor e carinho!

E como as famílias podem ajudar?

Segue algumas dicas importantes nesse período:

1- Participar dos momentos de realização das atividades pedagógicas encaminhadas pelas

Unidades Escolares.

2- Participar da rotina diária com momentos de higiene e cuidado.

3- Participar de momentos de brincadeiras, leituras literárias, confecção de brinquedos,

jogos e outros materiais pedagógicos.

4- Participar dos momentos de uso das tecnologias digitais, quando for possível.

5- Estabelecer uma comunicação e diálogo entre a família e Unidade Escolar do seu filho

(a).

Neste período de distanciamento social, nossa atenção principal tem sido com a

Saúde. Mas é fundamental seguirmos com nossas atividades escolares da melhor forma

possível, incentivando uma rotina com equilíbrio nos dias de estudo, definindo um local

adequado para seu filho (a) realizar as atividades, se possível, estimular o contato com os

colegas.

Neste sentido, as famílias serão comunicadas por meio do WhatsApp, rádio,

Comunicação da ASCOM, os dias e horários do atendimento presencial pelos professores

para entrega dos kits de materiais escolares, observadas as recomendações sanitárias da

Equipe de Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina, validada

pelo Comitê de Crise Municipal.



Para finalizar, contamos com o apoio e compreensão dos pais ou responsáveis,

para juntos incentivarmos as nossas crianças e adolescentes sobre a importância dos

estudos e a realização das atividades não presencial.

Desejamos com esta proposta de trabalho, tê-los como parceiros nesta empreitada,

não como professoras (es), mas comomães, pais e responsáveis. Nosso intuito é fortalecer

as relações entre a família e as Unidades Escolares de maneira que os estudantes

continuem ativos!

Equipe da Secretaria Municipal de Educação
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