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Por causa da pandemia de coronavírus as crianças
não podem estar todas juntas nas escolas, mas isso

VAI
FICAR
TUDO
BEM !

não significa que a escola não está funcionando e
nem que as crianças devem ficar sem estudar.

Estamos todos trabalhando para que seu filho
não fiquem sem estudar e acabe se afastando
da educação.
Pedimos sempre a sua colaboração, que você
ajude e acompanhe as atividades do seu filho,
por isso, queremos também lhes dizer O QUE
NÓS DA EDUCAÇÃO ESTAMOS FAZENDO.

Sabemos que a situação dos pais é difícil, e que as vezes estão muito
cansados do trabalho ou não sabem ajudar a criança, mas É IMPORTANTE
QUE VOCÊ TENTE. Pense que não são só os pais que estão tendo dificuldade.
Todos estão trabalhando bastante para conseguir lidar da melhor forma com
a situação e não deixar as crianças desamparadas.

A escola tem muitas obrigações e é
cobrada a todo momento sobre o que
está

fazendo

para

dar

conta

de

continuar ensinando as crianças, se
todos os alunos estão fazendo as
tarefas,

se

as

crianças

estão

aprendendo, se os professores estão
trabalhando certinho, se os alimentos
já comprados para a merenda estão
na

validade

ou

se

precisam

ser

distribuídos, entre outras obrigações.

Já os professores precisam adaptar as
atividades para que as crianças possam
estudar em casa. Apesar de não estarem
fisicamente na escola, eles ainda precisam
planejar as aulas e atividades, corrigir todas
as tarefas de cada aluno, pensar numa
forma

de

avaliar

se

as

crianças

estão

aprendendo e cumprir outras obrigações
burocráticas.

ESTAMOS TODOS TRABALHANDO PARA
QUE AS CRIANÇAS RECEBAM A MELHOR
EDUCAÇÂO POSSÌVEL

Os

motoristas

do

transporte

escolar também mudaram suas atividades.

Ao invés de levar e buscar as crianças para
escola, eles estão levando e buscando as
atividades enviadas pelos professores para
todos os alunos que não tem acesso a
internet. Tudo isso para que nenhuma
criança fique sem poder estudar.

Pensando na saúde das crianças, a Secretaria de
Educação do Município de Campo Alegre conta
com diferentes profissionais da área da saúde,
como fonoaudióloga, nutricionista e psicóloga.

Os profissionais da Secretaria da Educação são
as pessoas que analisam as leis, decretos e
orientações

do

Ministério

da

Educação

e

definem, propõem e organizam a forma como
as escolas e professores devem trabalhar, tanto
em situações normais quanto neste momento
de pandemia.
Estes profissionais também fiscalizam e garantem que professores, diretores,
coordenadores, motoristas, auxiliares administrativos, psicóloga, fonoaudióloga e
nutricionista (da educação) estão trabalhando corretamente, que os alunos estão
aprendendo e que tudo esteja preparado para quando a volta às aulas seja
liberada.
Em caso de dúvidas, envie um e-mail para psicologia.campoalegre@gmail.com

