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Senhores pais, alunos, educadores, gestores  

Comunidade pedregulhense. 

 

Segue algumas das ações da Educação Municipal: 

 

Neste inicio de ano letivo, vivendo uma situação atípica, 

tivemos que nos adaptar e reinventar novo jeito de ensinar. E em 

meio a tudo isso: 

 Planejamento escolar; 

 Calendário escolar letivo; 

 Implantação da Plataforma Educacional - SIOEM (Sistema 

Integrado On-Line das Escola Municipais); 

 Material impresso (apostilas da Educação Infantil); 

 Smartfones (5º anos/ Projeto Labareda); 

 Uniforme do aluno; 

 Plano de Ação (COVID-19) à retomada as aulas em 2021; 

 Treinamento dos profissionais da educação (Professores, 

Gestores e Funcionários) das escolas e creches em parceria com 

a Secretaria Municipal de Saúde;  

 Kit de Higiene Individual para o aluno nas aulas presenciais; 

 Kit de Material Escolar a ser entregue no retorno; 

 Gêneros alimentícios para a merenda escolar com qualidade; 

 Protocolos de higienização: limpezas das caixas d’ água, 

desinsetização, desratização de todas as escolas, limpeza do 

entorno das escolas, álcool em gel nas dependências escolares, 

máscaras disponíveis para os funcionários, gestores e 

professores; 

 Protocolo de segurança nas escolas (troca de extintores/ laudos 

de avcb)... assim iniciamos. 

Todas essas ações quando colocadas nas mãos de profissionais 

responsáveis e competentes só se pode esperar bons resultados. 
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As aulas remotas (on-line) são desafiadoras e trabalhosas, 

porém, nossos educadores aceitaram o desafio e dia após dia 

mostram empenho, dedicação, inovação e criatividade pelo que faz. 

Com o apoio da equipe gestora (diretores e coordenadores) o 

trabalho árduo, porém, gratificante é realizado com amor e zelo, tem 

assim tudo pra dar certo. 

Nossa meta é atingir todos os nossos alunos e para isso não 

medimos esforços e precisamos e contamos com o apoio da família, 

parceria imprescindível para garantir com êxito e qualidade o 

processo ensino-aprendizagem de nossos alunos. 

A Prefeitura Municipal tem garantido seu apoio integral em 

todas essas ações viabilizando o necessário para realiza-las. 

Pedregulho, 22 de fevereiro de 2021. 

 

Secretaria Municipal de Educação 

 

 

   

 
 

 
 


