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ESCLARECIMENTOS FRENTE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA 
CAUSADA PELO CONVID-19 

 
 

Apesar do momento cuja maior emergência é resguardar a saúde pública 
diante da crise sanitária enfrentada pelo mundo, precisamos pensar em 
estratégias para continuar fortalecendo os vínculos estabelecidos até aqui, com 

nossos educandos e seus familiares, apesar da distância imposta. 
É inegável que apesar da pandemia, temos elementos que nos permite 

continuar a cumprir o nosso propósito em ofertar uma educação que fomente o 

desenvolvimento integral de todos e de cada um. Assim, a SEMED-Canaã dos 
Carajás tem buscado formatar estratégias para oferta de assessoramento 
pedagógico, utilizando os meios de comunicação e informação a partir do uso da 

tecnologia. 
Para tanto disponibilizaremos aos alunos da rede municipal, via WhatsApp 

(no número de seus representantes legais disponibilizado no ato da matricula), 

conteúdos e atividades que serão realizadas no conforto de seus lares e com a 
mediação de suas famílias. 

A conectividade e interatividade é uma realidade na era tecnológica da qual 
não podemos nos furtar, então aproveitaremos esse momento, para potencializar 

o uso da tecnologia, de forma significativa no âmbito educacional. Isso porque, 
entendemos que a educação é um direito que não pode sucumbir aos escombros 
da pandemia, precisamos fazer um pouco mais, para preencher o vazio que a 

escola e suas atividades têm representado na vida de nossos(as) meninos(as) 
durante esses dias, que não sabemos até quando vão durar. 

Pedimos as famílias que nos auxiliem nesse desafio, pois nossa equipe está 

preparando tudo com muito carinho e responsabilidade. Estabeleçam uma rotina 
de estudos com seus filhos; Incentivem o registro das atividades no caderno e o 
habito da leitura; Fomentem a busca por informações complementares. Pois, 

muito em breve estaremos retomando as nossas atividades normais e tudo isso 
será contabilizado para fins de consolidação do ano letivo 2020. 

Em paralelo a isso, estamos trabalhando na formatação de uma plataforma 

virtual, que nos auxiliará não apenas nesse momento de distanciamento social, 
como também no retorno de nossas atividades dentro das escolas, antecipando 
assim, umas das etapas do Programa Municipal Escola Interativa. 

Aos nossos(as) professores(as) os nossos agradecimentos e 
reconhecimento ao desprendimento em nos mantermos coesos no cumprimento 
de nossa missão docente, em levar o conhecimento aos nossos(as) meninos(as), 
além das dificuldades e barreiras interpostas pela atualidade. 

Acredito fortemente que mesmo diante a adversidade e limitação 
precisamos continuar incluindo e transformando a vida daqueles que dependem 
de nós! 

 

Um abraço virtual, na certeza de que poderemos compartilhar o calor de 

um abraço físico brevemente! 

 
Canaã dos Carajás-Pa, 26 março de 2020. 
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