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Prezadas/Prezados Munícipes, 

 
O contexto atual que vivenciamos no Brasil e no mundo, provocado pela 

disseminação do COVID 19, exigiu que o poder público encaminhasse medidas 

emergenciais e, consequentemente, gerou a necessidade de adaptações por 

parte da sociedade. Em nosso Município, mediante o Decreto nº 17.317, de 16 de 

março de 2020, foram apresentadas medidas temporárias voltadas à proteção da 

população andreense, dentre elas o disposto no Art. 3º., que diz respeito à 

suspensão das aulas nas escolas e creches municipais, evitando assim maiores 

possibilidades de propagação da doença. 

Com a suspensão das aulas regulares, a equipe da Secretaria de 

Educação Municipal entendeu que seria necessária uma ação voltada à 

manutenção de seu compromisso socioeducativo com as/os estudantes 

atendidas/os em nossas Escolas, bem como às suas famílias. Por isso, neste 

momento, mediante a impossibilidade de mantermos o contexto presencial, mas 

pensando no bem-estar físico, emocional, cognitivo e social de crianças, jovens e 

adultos que compõem esse público atendido, foi pensada uma organização, pela 

qual fosse possível a oferta de algumas propostas de atividades complementares, 

no período em que as aulas estiverem suspensas. 

Considerando as diferentes idades atendidas em nossa Rede Municipal de 

Ensino, será possível encontrar propostas voltadas para os diferentes públicos, a 

saber: 

Crianças – a opção foi por alternativas didáticas que pudessem auxiliar as 

famílias a lidarem com o período de afastamento da escola regular, configurando- 

se em sugestões de cunho orientador, lúdico e educativo, oportunizando 

momentos de interação, brincadeira, contação de histórias, incentivo à leitura, ao 

raciocínio matemático e, também, referentes à inteligência emocional. 

Jovens e adultos – a opção foi disponibilizar materiais e propostas didáticas que 

possam oferecer às/aos alunas/os, jovens e adultos, acesso à informação e ao 

conhecimento científico visando à compreensão, análise e reflexão sobre os 

temas abordados. 

Crianças, jovens e adultos com deficiência ou transtornos funcionais 

específicos – além das ações e propostas descritas acima, a opção foi, também, 

de apresentar algo que considere e atenda algumas especificidades que estes 

estudantes possuem, lembrando que os demais poderão se beneficiar e executar 

a maior parte delas. 

Destacamos a importância de que, durante esse período, a atividade física 

assim como uma alimentação saudável são fortes aliadas, principalmente nestes 

dias em que estamos em quarentena, pois se torna possível a ativação dos 
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músculos e das articulações, produzindo neurotransmissores e proporcionando 

uma sensação de bem-estar; além de contribuir, também, com a saúde 

psicológica e evitando a sensação de preguiça e de depressão. Desta forma, 

procurem se exercitar diariamente e se manterem ativas/os! Façam atividade 

física em companhia das crianças, transformando essas práticas em momentos 

de alegria e muita brincadeira, com certeza elas vão gostar! E, ainda, isso ajudará 

no fortalecimento dos vínculos afetivos da família. 

Informamos que a proposta supracitada se inicia em 30 de março, via 

Portal da Prefeitura de Santo André, com postagens semanais e, aproveitamos o 

ensejo, para agradecer a todas/os as/os profissionais da Educação que 

colaboraram nesta ação, bem como aos Parceiros que desenvolvem projetos 

junto à Secretaria de Educação, que prontamente se dispuseram a contribuir com 

conteúdo digital para o acesso de nossos estudantes e munícipes. 

Ressaltamos, ainda, que de acordo com o Decreto Municipal nº 17.317, de 

16 de março de 2020, Art. 2º., o período de suspensão das atividades em geral, 

inclusive as educacionais, se estenderá até dia 05 de abril, momento no qual a 

situação atual será avaliada e receberá  novos encaminhamentos que se fizerem 

necessários. 

 

Atenciosamente, 

Secretaria de Educação 

30/03/2020 


