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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Itaiópolis, por meio da Secretária 

Marlete Arbigaus, vem a público esclarecer que os Protocolos e demais documentos lançados 

ontem, dia 09 de Setembro de 2020, pela Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina 

diz respeito às Diretrizes para o retorno gradual das aulas na Rede Estadual de Ensino. Porém, 

esses documentos são Diretrizes que o Município, ressalvada sua autonomia, terá que apreciar 

para elaborar o seu próprio Plano Municipal de Contingência e Retomada das Aulas Presenciais. 

A Secretaria Municipal de Educação informa que há um Comitê criado especificamente 

para a elaboração desse Plano Municipal, já criada sua Portaria em 31 de Agosto de 2020, 

conforme solicitação e orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que fez a 

solicitação por meio de Ofício. 

Informa-se também, pelo que se depreendeu da Reunião realizada ontem para o 

Lançamento dos documentos do Estado, que na Rede Estadual o retorno das aulas, caso 

ocorra, se dará inicialmente pelo 3º Ano do Ensino Médio em virtude dos Vestibulares e 

posteriormente será gradual em relação aos demais Anos. Pela fala das autoridades também se 

depreendeu ser possível o retorno presencial das aulas de Reforço aos alunos com Déficit de 

Aprendizagem. Sobre a Educação Infantil, entendeu-se que nesse ano de 2020 não retornará 

presencial. 

Todas essas Diretrizes lançadas pelo Estado servirão de orientação para o Comitê 

Municipal, já criado, ter bases para elaborar o Plano Municipal de Contingência e Retomada das 

Aulas Presenciais no Município de Itaiópolis. 

Como nosso Município faz parte da Associação Dos Municípios do Planalto Norte – 

AmplaNorte, cabe salientar que a decisão de retorno das Aulas presenciais no nosso Município 

também poderá depender da decisão tomada em Colegiado pelos demais Municípios da Região, 

preservada nossa autonomia Municipal. 

Quem tiver interesse em ver a Reunião de Lançamento dos Documentos do Estado – 

PLANCON EDU - Plano de Contingência da Educação do Estado de Santa Catarina – pode 

acessar o seguinte link, pois a transmissão foi realizada via Canal do Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=gErO9wRzYyk 

Sem mais para o momento, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Itaiópolis 

mantém-se à disposição para dirimir eventuais dúvidas. 
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