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Por medida de segurança e obedecendo às “leis” que tratam
sobre os cuidados em relação ao Coronavírus, as escolas
públicas e as privadas tiveram que suspender as aulas
presenciais.
 
O Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes
de São João do Caiuá-PR e outros órgãos públicos, voltamos
nossas preocupações em relação à suspensão das aulas, mas
estamos buscando caminhos para podermos passar com
segurança por essa pandemia, prezando pelo cuidado com a
saúde dos alunos, professores, funcionários das escolas e
sociedade.
 
Estamos buscando fortalecer a relação entre família e a
escola, para isso criamos uma rotina de estudos que irá
favorecer o retorno às atividades escolares presenciais no
futuro próximo. Desse modo, diante da necessidade dos
vossos filhos ficarem afastados fisicamente do ambiente
escolar, organizamos uma “Apostila de Atividades
Complementares de Estudos”, composta por atividades
escolares na versão impressa, que será entregue para você
pai, mãe e/ou responsáveis na data e horário agendado pela
instituição de ensino de seu(a) filho(a), vocês serão
comunicados via whatsapp e/ou telefone de acordo as
informações contidas na ficha de matrícula do aluno.

 

ORIENTAÇÕES GERAIS AOS PAIS E/OU
RESPONSÁVEIS
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Olá, pais, mães, familiares e responsáveis, esperamos
que vocês estejam bem!
 
Diante da pandemia do Coronavírus, estamos vivenciando
um momento muito difícil e que precisa de extremos
cuidados de cada pessoa.



 
Fiquem tranquilos, pois vocês receberão as apostilas
impressas e todas as orientações do professor (a) e da
equipe pedagógica da escola do seu(a) filho(a) por meio
do whatsapp, telefone ou pessoalmente; como por

exemplo, as explicações das atividades, correções e
revisões, bem como outras orientações relativas às
atividades escolares. 
 
Gostaríamos de solicitar que o canal de comunicação
(whatsapp) entre a família e escola seja apenas para
tratar de assuntos relativos ao ensino e aprendizagem
da criança, não sendo possível a postagem de assuntos
pessoais ou outras questões administrativas do qual o
professor (a) não possa responder.
 
Para os pais, mães, familiares e responsáveis que não
possuem o aplicativo Whatsapp, as orientações
acontecerão por meio de atendimentos via telefone,
devendo ser agendado previamente junto a escola, assim,
garantindo a segurança do seu(a) filho(a) e
responsáveis e dos profissionais da educação.
 
 
Sabemos que houve uma mudança drástica em nossas
rotinas diárias, que aos poucos, quando assim for

possível, serão retomadas. Para facilitar a interação
de todos e para que o professor possa atender as
necessidades dos alunos, foram determinados horários de
atendimento on-line condizentes aos horários de estudo
e matrícula de seu (a) filho (a), que será
informado pelo professor (a), logo após a entrega deste
material. Lembrando que o pai, a mãe e/ou responsável
devem estar atentos para auxiliar as crianças durante a
realização das atividades escolares, na tentativa de
atingirmos juntos, os objetivos de aprendizagem
propostas para cada idade. 
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IMPORTANTE
 
Contamos com a SUA participação nesse momento para nos
auxiliar. Assim leia com muita atenção as orientações
a seguir:
 
1° Reserve um local bem legal para que seu (a)
filho(a) possa estudar com tranquilidade.
 
2° Leia com atenção as orientações que seguem na
“apostila de estudos”, pois nela descrevemos de forma
simples o que será estudado, os objetivos e como
faremos os registros da aprendizagem. 
 
3º Podemos esclarecer as dúvidas por meio do
aplicativo “whatsApp”, ou por telefone em caso de
falta de acesso à internet, caso após ler as
instruções, ainda persistam as dúvidas.

 
 

4° Não se esqueçam de que estamos em um momento de
isolamento social devido ao Coronavírus, por isso,

para a segurança do seu (a) filho(a), mantenha os

cuidados preventivos necessários, como não receber
pessoas em sua casa, lavar as mãos com água e sabão,
usar máscaras ao sair às ruas e outros cuidados
básicos. 
                                                      
   Tenham um ótimo dia e se cuidem!
 
  

São João do Caiuá-PR, 16 de abril de 2020. 
 
  

Equipe Pedagógica 
Departamento Municipal de Educação de São João do

Caiuá
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