
EDUCAÇÃO: 

EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL A EDUCAÇÃO DE CRISTALINA SE 

REINVENTA 

Tendo em vista a suspensão das atividades escolares presenciais na Rede 

Municipal devido à pandemia do coronavírus, a Secretaria Municipal de 

Educação implantou imediatamente o REGIME EMERGENCIAL DE ESTUDOS 

NÃO PRESENCIAIS (RENP), objetivando a continuidade das aulas na educação 

básica. 

Utilizando variados meios de orientação, apoio e encaminhamento de atividades 

os competentes professores da Rede reinventaram suas metodologias de 

trabalho e continuaram seu oficio de educar de suas casas para o lar de milhares 

de estudantes. Tiveram que se adequar de maneira abrupta a novas rotinas, criar 

novos hábitos, estabelecer novas regras de convivência, ou seja, criar uma outra 

normalidade. 

Sabe-se que o aprendizado remoto não alcançará os objetivos de 

desenvolvimento integral dos discentes planejados para 2020, mas o importante 

é que haja uma união de esforços de todos (alunos, unidades escolares e 

famílias) para minimizar os efeitos da ausência de ensino, que é muito lesiva 

para a sociedade. O RENP é uma oportunidade de aprendizagem e adaptação 

coletiva, que implica em paciência para o que é o momento que vivemos, 

tolerância em relação ao que é possível fazer e de motivação aos estudantes 

para que continuem a aprender, usando as ferramentas possíveis: aulas 

gravadas, aulas online mediadas por tecnologias, atividades e tarefas por 

WhatsApp, uso de apostilas e outros. 

Em toda a Rede Municipal cerca de 85% dos estudantes estão recebendo Ensino 

Não Presencial através dos suportes tecnológicos, os demais recebem material 

impresso, levados inclusive pelo transporte escolar. 

É preciso lembrar que não há tempo perdido em Educação e quando do retorno 

às aulas presenciais, novos esforços serão empenhados para o nivelamento das 

aprendizagens dos conteúdos para prosseguimento dos estudos. 

Quando perguntados de quando voltaremos às aulas presenciais, não temos 

ainda uma resposta, mas podemos dizer com certeza que a Educação na Rede 

Municipal não parou, ao contrário, foi reinventada. 
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