
COMUNICADO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

  No momento que passamos, tempo de preocupação, de ansiedade, de 

angústia e medo em decorrência da pandemia do COVID-19 (Coronavirus), convidamos à 

vocês pais, mães, crianças para que  juntos tenhamos muita serenidade, responsabilidade, 

comprometimento, cautela, empatia, solidariedade e dedicação que são fundamentais para 

enfrentarmos esse período desagradável e superá-lo com êxito.   

  Em cumprimento às determinações legais, bem como em atendimento aos 

órgãos de saúde e em respeito à nossa população paranavaiense, manteremos a 

suspensão das aulas.  

Tendo em vista as escolas/CMEIs/CEIs fechadas e com o intuito de minimizar 

o impacto da suspensão das aulas e prejuízo acadêmico aos alunos, a Secretaria Municipal 

de Educação juntamente com as instituições escolares, desenvolveu o projeto de um 

“Canal de Comunicação” para alunos e famílias. O canal estará disponível de forma 

gratuita no portal do município e poderá ser acessado por todos. 

Durante o período de suspensão e isolamento social, serão enviadas 

nesse canal, atividades pedagógicas para auxiliar e orientar nossos alunos na 

continuidade e ritmo de estudo em casa. Para tanto sugerimos algumas dicas: 

 Siga a rotina diária como se estivesse na escola: horário para dormir, não  

levantar tarde, fazer refeições no horário já determinado, etc); 

 Defina local adequado para o estudo (local tranquilo, com poucos ruídos); 

 Se alimente corretamente e hidrate tomando muito líquido, de preferência 

água; 

 Envolva a família nas tarefas e atividades (esse momento é possível 

trabalharem juntos. É importante que os pais demonstrem interesse naquilo 

que os filhos estão aprendendo); 

 Use a tecnologia a seu favor (com pesquisas, filmes interessantes, vídeos, 

músicas, tire dúvidas, etc); 

Lembre-se que a questão emocional também estará abalada com essa 

pandemia e que fazer algo que distraem, entretem, que lhe faz rir e sentir prazer também é 

importante para superar o momento que vivemos. Se puder conciliar com os estudos então, 

melhor ainda!  

   Contamos com a compreensão e colaboração de todos e recomendamos que 

os cuidados de manter-se em casa e outros já divulgados, sejam mantidos preservados e 

redobrados. 

  Enquanto SERES HUMANOS é nossa função colaborar com a saúde e vida 

de todos!  
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