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Resposta ao Ofício n° 0002/2021/GPGJ 

 

 

                                                                                                Jati/CE, 20/04/2021 

 

Ao Ilmo Senhor Procurador Geral de Justiça. 

 

Foi enviado a secretaria de educação e cultura do municipio de Jati o Oficio n° 

0002/2021/GPGJ. Em suma versa sobre informações a respeito do plano de contigência municipal. 

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Jati-CE, conta com 1.732 alunos matriculados 

nas modalidades: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, conta 

com 07 unidades escolares de ensino, sendo 02 escolas urbanas e 05 escolas rurais com 4 escolas 

anexas. 

Inicialmente foi realizada uma  reunião com os gestores das escolas da rede municipal com 

a finalidade de discutir sobre os efeitos da pandemia causados na educação pública e considerando 

a importância de mantermos  ainda o isolamento social, o distanciamento e outras medidas de 

prevenção, e diante da pandemia do Covid-19, o município irá dar continuidade o formato ensino 

remoto, seguindo planejamento específico para cada modalidade, e de acordo com os índices de 

contaminação poderá serem definidas ações para o ensino híbrido e até mesmo voltar com as aulas 

presenciais. 

De acordo com o aumento de casos na região do Cariri, e preocupados com a vida de nossos 

munícipes, em reunião com profissionais da área da saúde e educação, pontuamos pela retornada 

das aulas presenciais quando todos os nossos profissionais da educação sejam vacinados, ou seja, 

15 dias após a tomada da segunda dose da vacina. 
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Informamos também que o nosso município está seguindo as orientações da OMS, e nossos 

professores continuam trabalhando de forma remota, atendendo aos alunos através de aulas no Meet, 

watsapp, you tube, zoom, e demais redes sociais. 

Portanto toda a rede municipal de ensino continuará de forma remota, e zelando pela saúde 

e vida de todos, informamos que aula presencial no município voltará quando estivermos seguros, 

isto é, todos vacinados, mesmo mantendo todos os protocolos sanitários, e isolamento, a vida é 

essencial no momento.  

Acreditamos na ciência, e desejamos que nossos profissionais da educação, inclusive os 

professores devem ser colocados como prioridade na vacinação, para que tenhamos um retorno 

seguro e uma aprendizagem satisfatória. 

   

                                                                                                     Jati-CE, 20 de abril de 2021. 
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