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Palavra do Secretário de Educação 

 

Olá, Sr(a)s Gestor(a)s 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti por meio da Secretaria Municipal 

de Educação disponibilizará o material pedagógico para o acompanhamento da 

aprendizagem a distância dos nossos alunos, que será realizado em parceria entre o Estado 

e a família, como aponta nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205 : " A educação, 



direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a 

educação  virtual. Já utilizamos no nosso dia-a-dia a comunicação virtual, por meio de 

tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar até nossos 

alunos a informação necessária para auxiliá-los  a aprendizagem dos nossos alunos. Para 

que essa ação dê certo contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em 

construção desse processo, sua observação e críticas nos fará melhorar, porém seu 

empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o                

              sucesso para cada um de nossos alunos! 

Esta primeira parte será para darmos inicio às demais atividades estamos 

disponibilizando este material que pode  ser usado online ou baixado e impresso para ser 

respondido. 

  Precisaremos rever nossa prática docente e nossa metodologia para cumprir nossa 

tarefa de construir a aprendizagem. Sabemos que será de maneira empirica que 

começaremos o nosso retorno do recesso! 

 Você precisará revisitar seus conceitos e se adaptar a esse novo tempo! Promover 

o diálogo co seus alunos e parceiros da escola. 

 As tarefas para este momento foram organizadas pelos profissionais da SEME, 

com muito carinho, como um “Volta às aulas!” para que você e a Equipe Técnica da 

escola possam preprar os próximos planejamentos, para disponibilizarmos para nossos 

alunos, até que tudo possa voltar ao normal. 

 Esse é um novo tempo e todos saíremos dele com novas perspectivas e 

aprendizagens. 

 Agradecemos a você por sua contribuição neste momento de que cada gesto 

precisa estar carregado de empatia e compromisso, para que possamos garantir o melhor 

possivel para esses que são nossa reponsabilidade. 

 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à 

sala de aula! 

 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  


