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Prezados Alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Rede 
Municipal de Ensino de Amparo 

 
Estamos vivendo um tempo de distanciamento e isolamento social 

devido à COVID 19 (Novo Coronavírus).Dessa forma, iniciamos a partir 
do dia 23 de março de 2020, suspensão das aulas presenciais nas 
escolas municipais com um período de recesso e férias escolares, mas 
no dia 07 de maio retornaremos com atividades remotas para todos os 
alunos. 
 
Como serão essas atividades remotas na EJA? 
 
 
- Através de atividades impressas disponibilizadas pelas Unidades 
Escolares, onde o aluno está matriculado (EMEF Profª Clarinda de 
Almeida Mello ou EMEF Gasparzinho), com os recursos pedagógicos e 
de acessibilidade, necessários para a realização das mesmas(livros 
didáticos, dentre outros materiais). 
 
- Para distribuição das atividades impressas, a Equipe Escolar, das 
Unidades Escolares, irá entrar em contato com todos os alunos 
matriculados nas turmas de EJA,para o agendamento dos dias e 
horários, da retirada das atividades na escola, bem como dará 
informações a respeito da devolução, após a realização das mesmas. 
 
- Os professores do AEE (Atendimento Educacional Especializado), em 
parceria com os professores do ensino comum irão disponibilizar recursos 
de acessibilidade, bem como orientações às famílias quando necessário; 
 
 A Secretaria Municipal de Educação agradece a todos os 
estudantes matriculados na EJA pela compreensão, compromisso com os 
estudos e comprometimentocom estas ações que serão realizadas nesse 
momento, a fimde garantir uma rotina de estudo em casa. Orientapara 
que fiquem atentos às informações disponibilizadas pelas Unidades 
Escolares e meios de comunicação da Prefeitura Municipal de Amparo. 
 
 Até breve, um forte abraço! 
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