PREFEITURA MUNICIPAL DE

QUIRINÓPOLIS
Administração: 2021-2024

COMUNICADO

Quirinópolis, aos 18 dias do mês de janeiro de 2022.

Prezada comunidade escolar e quirinopolina, a Secretaria Municipal de
Educação, informa que as aulas permanecerão de forma gradual, com modelo
alternado, com grupos alternando frequência presencial, de 50% o número de
alunos por turma, por meio de divisão dos mesmos, obedecendo ao revezamento e
aos protocolos sanitários de segurança à prevenção do Covid 19, ou seja,
permaneceremos conforme finalizamos o ano letivo de 2021, isso por mais alguns
dias, uma vez que estamos, notadamente, vivenciando mais uma forte onda de Covid
e nossos alunos não estão todos vacinados.
Sabemos da permanência de decisão do Senhor Governador em manter o
retorno integral nas Unidades Escolares Públicas do Estado, conforme registram as
Portarias 4014/2021/2021 – SEDUC e, recentemente, a Portaria nº 0025/2022 de 04
dias do mês de janeiro de 2022 - SEDUC, contudo, seguimos os Decretos 12.967,
de 08 de outubro de 2021, 12.908, de 20 de março de 2021 e Parecer do COES,
normativas do município de Quirinópolis, que asseguram o modelo seguido até o
momento e a permanência do mesmo enquanto durar a utilidade pública.
As vacinas de nossos pupilos já tiveram início, acreditamos que se redobrarmos
os cuidados dentro das escolas e tivermos com todos vacinados logo, logo,
retornaremos com mais segurança. Entendemos que, esse não era o desejo da
maioria, mas é o melhor e mais sábio caminho a ser tomado neste momento, pois já
comprovou-se a seguridade de toda a rede.
Dessa forma, e confiantes em Deus, seguimos nossas atividades conforme o
trabalho que já estávamos fazendo até que, nova orientação seja posta. Gratidão pela
compreensão de todos.
Cordialmente,
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