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COMUNICAÇÃO INTERNA - Circular
SIGLA DO ÓRGÃO NÚMERO DATA

SITEC/SED 61 18/03/2020

DE: Superintendência de Informação e Tecnologia
MUNICÍPIO: Campo Grande

PARA: EE Kopenoti de EM Prof Lúcio Dias
MUNICÍPIO: Sidrolândia

ASSUNTO: ORIENTAÇÕES SITEC

Prezados Diretores,

 

 

A Superintendência de Informação e Tecnologia (Sitec), tendo em vista o momento sem
precedentes na saúde da população do nosso país e do mundo, bem como a necessidade de
evitar aglomerações e reduzir o volume do transporte público para prevenir a disseminação do
Coronavírus (Covid-19) e, assim, evitar sobrecarga dos sistemas de saúde, informa que:

- a Secretaria de Educação do Estado (SED/MS) suspendeu as aulas presenciais nas unidades
escolares e nos centros da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, de 23 de março a 06
de abril de 2020, sendo os dias 18, 19 e 20 de março um período para adaptação da comunidade
escolar;

- o impacto desse vírus não será necessariamente duradouro, conforme previsto atualmente na
maioria dos países, com exceção da China, onde as crianças estão sem aulas há mais de um
mês. Entretanto, caso os tempos se prolonguem, haverá necessidade da adoção de algumas
estratégias, como o uso de recursos tecnológicos, no sentido de manter minimamente o
aprendizado e o aproveitamento dos estudantes desta rede de ensino.

Assim, solicita-se que os senhores estabeleçam canais de comunicação rápida com os seus
professores (whattsApp, e-mail, etc.), visando à formação autoinstrucional destes no que se
refere ao uso dessas tecnologias, para continuar garantindo aos estudantes o direito a uma
educação igualitária e inclusiva para todos.

É de extrema importância que orientem os seus professores para que também definam esses
 canais de comunicação com todos os estudantes e com todas suas turmas e possam fazer a

, distribuição dos conteúdos, bem como das atividades no período em questão.

Ressalta-se que todas essas medidas têm caráter emergencial e que a Secretaria de Educação
estará, periodicamente, mantendo contato para outras informações.

Esta Superintendência coloca-se à disposição para outros esclarecimentos, pelo telefone (67)
3318-2285.
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