ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.637.526/0001-48
FONE: (047) 3629 0182
Email: smebvt@hotmail.com

EDUCAÇÃO INFANTIL
CARTA nº 03
AOS PAIS/RESPONSÁVEIS

Estamos vivendo uma situação atípica... Diferente em todos os sentidos... Não podemos fazer
aglomerações e somos obrigados a usar máscaras... Aulas presenciais estão suspensas...
Professores elaborando atividades em casa... Pais tendo que ajudar os filhos com as atividades
escolares... Filhos não querendo realizar as atividades porque não estão na escola... E, assim
por diante...
Calma!!!... Essa situação é passageira e os professores estão cientes das dificuldades que
muitos alunos têm no momento de realizar as atividades. Então, não se preocupem, todas essas
atividades e conteúdos abordados nas apostilas serão retomados pelos professores quando as
aulas voltarem ao normal, seja em 2020 ou 2021.
Agora pensem se seus filhos e nossos alunos, nesses 5 meses, estivessem sem fazer nenhuma
atividade escolar... Seria mais cômodo para os professores e até para os pais/responsáveis,
mas para os seus filhos/alunos a perda seria maior (porque, pela vontade dos filhos/alunos eles
não realizariam nenhuma atividade escolar). Por isso, mais uma vez pedimos: calma!!!
Sabemos que algumas atividades são mais fáceis, outras mais difíceis, mas tenha certeza que
todas elas estimulam a escrita, o reconhecimento de letras e números, a criatividade, a
imaginação e a coordenação motora.
Os alunos são capazes de realizar todas as atividades, só é preciso um pouquinho de calma e
persistência.
Sabemos que as crianças cansam e se distraem muito rápido, por isso os professores
organizaram uma atividade por dia (são raros os dias que tem duas atividades para as crianças).
Se as vezes seus filhos não querem fazer as atividade no momento que você determina, não
se preocupe, é assim mesmo, na escola os alunos também se recusam a fazer algumas
atividades no momento que a professora pede. Na escola a professora conversa e convence o
aluno a fazer a atividade. Talvez uma conversa, uma troca, uma negociação torne mais fácil
essa tarefa.

É PRECISO TRABALHAR EM CONJUNTO E, NESSE MOMENTO, A PRIORIDADE É
CUIDAR DA NOSSA SAÚDE.

Secretaria Municipal de Educação
Bela Vista do Toldo – SC, 20 de agosto de 2020.
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ANOS INICIAIS e ANOS FINAIS
CARTA nº 03
AOS PAIS/RESPONSÁVEIS

Estamos vivendo uma situação atípica... Diferente em todos os sentidos... Não podemos fazer
aglomerações e somos obrigados a usar máscaras... Aulas presenciais estão suspensas...
Professores elaborando atividades em casa... Pais tendo que ajudar os filhos com as atividades
escolares... Filhos não querendo realizar as atividades porque não estão na escola... E, assim
por diante...
Calma!!!... Essa situação é passageira e os professores estão cientes das dificuldades que
muitos alunos têm no momento de realizar as atividades. Então, não se preocupem, todas essas
atividades e conteúdos abordados nas apostilas serão retomados pelos professores quando as
aulas voltarem ao normal, seja em 2020 ou 2021.
Agora pensem se seus filhos e nossos alunos, nesses 5 meses, estivessem sem fazer nenhuma
atividade escolar... Seria mais cômodo para os professores e até para os pais/responsáveis,
mas para os seus filhos/alunos a perda seria maior (porque, pela vontade dos filhos/alunos eles
não realizariam nenhuma atividade escolar). Por isso, mais uma vez pedimos: calma!!!
Sabemos que algumas atividades são mais fáceis, outras mais difíceis, mas tenha certeza que
todas elas estimulam a escrita, a leitura, a interpretação de texto, o cálculo e a criatividade.
Os alunos são capazes de realizar todas as atividades, só é preciso calma e persistência.
Aquela mesma calma e persistência que eles têm quando estão brincando, jogando no celular
ou assistindo filme e desenho.
Em relação as notas (principalmente as baixas), também não se estressem, os professores
vivem isso diariamente na escola e sempre buscam soluções para reverter a situação e fazer
com que os alunos aprendam. Como disse anteriormente: essa é uma situação diferente
daquela que estávamos acostumados e as atividades serão retomadas, ai então, na presença
dos professores, os alunos poderão tirar todas as dúvidas.
Outro pedido aos pais/responsáveis é que não façam as atividades pelo seu filho. Nesses
meses de atividades remotas, os professores já receberam várias atividades preenchidas por
outras pessoas, e que não corresponde com a letra do aluno. Nesses casos (quando as
atividades forem respondidas com “letras” que não seja do aluno), as atividades serão
desconsideradas, não contabilizando na “nota final”.
É PRECISO TRABALHAR EM CONJUNTO E, NESSE MOMENTO, A PRIORIDADE É
CUIDAR DA NOSSA SAÚDE.
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