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Caros (as) Colegas! 
 
Estamos vivenciando um momento muito delicado, devido à gravidade da 
Pandemia provocada pelo Novo Coronavírus – COVID 19. Desta forma, urge 
medidas de prevenção que promovam o cuidado com a saúde e o bem-estar de 
Estudantes, Professores, Funcionários, Gestores, Coordenadores e 
Comunidade Escolar em virtude da necessidade do isolamento domiciliar 
evitando a disseminação do vírus, conforme o Decreto Municipal 5.241/2020 e a 
Portaria SEDUC nº 004/2020. 
 
 
Este é um grande desafio para a Secretaria Municipal da Educação – SEDUC, 
haja vista devemos garantir o Direito de Aprender aos nossos estudantes, 
mesmo em tempos da necessidade do afastamento social. Desta forma, 
apresentamos as Orientações Didáticas das Atividades Programadas para o 
período de suspensão das aulas com o objetivo de orientar o processo de ensino 
e de aprendizagem dos estudantes. 
 
A Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assevera a 
garantia do cumprimento da obrigatoriedade de ensino devendo o Poder Público 
criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino (Art. 5º, § 5º) 
podendo organizar-se de diferentes formas para garantir o processo de 
aprendizagem (Art. 23). 
 
Nesta perspectiva, a SEDUC disponibiliza o PORTAL VIRTUAL DE 
APRENDIZAGENS organizado com Estantes Virtuais por Segmento e 
Modalidades, contendo links e atividades pedagógicas que promovem a 
Formação Leitora, bem como, recomendamos ações de prevenção ao 
Coronavírus – CONVID 19. 
 
Assim, solicitamos a vocês, Gestores, Coordenadores Pedagógicos e 
Professores que elaborem/adaptem atividades para serem encaminhadas para 
o e-mail seducalagoinhas.pedagogico@gmail.com e disponibilizadas, neste 
PORTAL, fomentando o trabalho colaborativo e compondo uma Coletânea 
Virtual de Atividades a serem utilizadas pelos estudantes como Atividade 
Programada. Estas atividades deverão também, ser compartilhadas para os 
estudantes pelas Redes Sociais evitando a aglomeração de pessoas. 
 
Orientamos, ainda, que este momento seja utilizado para estreitar laços com os 
familiares e instigar, nas famílias, o desenvolvimento da “Literacia Familiar” que 
consiste em um conjunto de práticas e experiências relacionadas com a 
linguagem oral, a leitura e a escrita, que as crianças vivenciam com seus pais 
e/ou responsáveis através da interação com os livros, conversas, leitura em voz 
alta com os filhos. É estimulá-los a desenvolver, por meio de estratégias simples 
e divertidas, quatro habilidades fundamentais: ouvir, falar, ler e escrever”. 
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Este será o nosso DESAFIO: estarmos juntos, apesar de fisicamente 
AFASTADOS e, ainda assim, podermos dialogar, discutir, expressar opiniões, 
construir saberes e fazeres. 
 
 

Saudações Pedagógicas !!! 
 

 
 
Solicitamos que em qualquer dificuldade, mantenham contato conosco: 
 
  WhatsApp: (75) 99844-9739 
 
  E-mail: seducalagoinhas.pedagogico@gmail.com 
 
 
 
 

Suyane Cristina Ferreira Pinho 
Diretora de Ensino e Apoio Pedagógico 
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