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Palavra do Secretário de Educação 

 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis!  

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

Educação, tem disponibilizado materiais para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

está seno realizado em parceria entre o Estado e a família, como aponta nossa Constituição 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 em sua aprendizagem. 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! 

No que se refere à Educação Especial Inclusiva, os alunos com deficiência matriculados na 

Rede Municipal de Ensino têm recebido suas atividades adaptadas diretamente das suas Unidades 

de Ensino de origem, com o obejtivo de favorecer o desenvolvimento indiviual de cada aluno com 

deficiência, atendendo as suas especificidades e potencialidades. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

 

 As atividades precisam de apoio da família para serem desenvolvidas. Demonstre seu 

interesse e  estimule o(a) aluno(a) a realizar as tarefas.  

 

 Quando possível, será importante ter um local fixo e também um horário para a realização 

das mesmas. Não é necessário cansar o(a) aluno(a), 2 (duas) horas por dia será o suficiente. 

 

 Crie uma rotina diária com o(a) aluno(a) que inclua as atividades escolares, bem como as 

atividades de auto cuidado, que favoreçam  sua autonomia. 

 



 Para a realização das atividades escolares, entre em contato com a Unidade de Ensino em 

que seu/sua filho(a) está matriculado. 

 

 Não é necessário ir à escola. Utilize as redes sociais para entrar em contato e receber as 

atividades adapatadas de acordo com  turma e a deficiência do(a) aluno(a). 

 

 As atividades poderão ser adaptadas de acordo com a necessidade do(a) aluno(a), sempre 

com a orientação do(a) professor(a) da turma. 

 

 Separe tempo também para brincadeiras, leituras e jogos! 

 

 Precisamos também que você separe um tempo para ler em voz alta com o(a) aluno(a), o 

exemplo é muito importante, pondendo utilizar textos variados, como um livro, gibis, 

receitas culinárias, rótulos de produtos, etc. 

 

 Você pode falar conosco pelos contatos da sua escola. 

 

 

 

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  
 

 
 

 


