
 

 

Pato Branco, 02 de outubro de 2020 

 

NOTA OFICIAL 

 

AULAS PRESENCIAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO 

DE PATO BRANCO 

 

Considerando a necessidade de se informar oficialmente a população pato-branquense 

sobre aulas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o Município de Pato Branco 

esclarece: 

1. As Escolas Particulares e Estaduais no Município de Pato Branco estão 

jurisdicionadas ao Núcleo Regional de Educação e Secretaria Estadual de 

Educação, e devido ao decreto 4230/2020, somente o Governo do Estado pode 

definir o retorno às aulas. 

2. As Escolas da Rede Municipal que ofertam os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental também estão subordinadas ao Núcleo Regional de Educação e 

Secretaria Estadual de Educação, por pertencerem ao Sistema Estadual: 

dependem de Resolução Estadual, e orientação e determinação do Ministério 

Público, oficializando um possível retorno às aulas presenciais. 

3. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura realizou enquete online nos dias 

01 e 02 de outubro com todas as pessoas que trabalham nas escolas e 

encaminhou formulário eletrônico aos pais e/ou responsáveis por alunos 

matriculados nas escolas da rede municipal, obtendo os seguintes dados (dados 

coletados até as 10h30 do dia 2/10/20): 

 

 



Questionados “Quando deveria ocorrer a volta às aulas presenciais?” –  

81,6% dos pais responderam que as aulas não deveriam voltar esse ano.  

 

Questionados “Se as aulas presenciais voltarem?”  

74,7% dos pais responderam que não mandariam os filhos para a escola. 

 

4. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura está envidando todos os esforços 

possíveis para que as crianças tenham minimizadas as sequelas do isolamento 

social com aprendizagens remotas. 

 

5. A Municipalidade entende a ansiedade de algumas famílias e das crianças por 

uma retomada de rotinas externas aos lares e, por isso, está planejando 

algumas formas de oferta de atividades diferenciadas em ambientes escolares, 

com protocolos específicos a serem aprovados pela Secretaria Municipal de 

Saúde e Vigilância Sanitária, porém, as aulas regulares continuarão na 

modalidade de ensino remoto, para não se perder a sequência dos objetos de 

ensino às turmas vinculadas a cada Escola e que vem sendo monitorado passo 

a passo pela Equipe Pedagógica das escolas, sob a supervisão da Equipe 

Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
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Prefeitura de Pato Branco 


