
CARTA ABERTA AOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR, EM ESPECIAL NESTE MOMENTO 

AOS PAIS/RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS E CORPO DOCENTE DA REDE COLÉGIO TIRADENTES 

DA POLÍCIA MILITAR (CTPM) DE MINAS GERAIS  

 

Senhores pais e responsáveis pelos alunos da Rede CTPM, é com otimismo e satisfação que me 

dirijo a todos os senhores, neste momento tão peculiar vivido por todos nós.  

 

Desde a decretação do Estado de Emergência em Saúde Pública, pelo Governo Federal, através 

da Portaria Nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, as unidades da rede têm sido orientadas por 

esta diretoria sobre as providências preventivas necessárias ao cuidado e proteção de nossos 

discentes.  

 

Entre as medidas iniciais, os professores dos diversos componentes curriculares passaram a 

tratar do assunto Coronavírus em suas aulas e as equipes pedagógicas e administrativas, cada 

qual em sua realidade local, a desenvolver projetos com os alunos para a discussão do tema.  

 

Quando do levantamento sobre a possibilidade de suspensão das aulas, este diretor 

imediatamente já emitiu a diretriz de continuação dos trabalhos pedagógicos em todas as 

unidades de maneira remota, considerando especialmente as condições atuais de nossos 

alunos que possuem como sustentação dos Planos de Ensino, a utilização e exploração do 

Sistema Positivo de Ensino (SPE). O SPE, como de conhecimento de todos, oferece diversas 

ferramentas e possibilidades de apreensão do conhecimento e fortalecimento do processo de 

aprendizagem e desenvolvimento de habilidades e atitudes tão importantes para a formação 

do cidadão.  

 

Documentos oficiais do Governo do Estado deliberaram sobre a suspensão das aulas das 

escolas públicas a partir de 18 de março, bem como sobre o adiantamento de dias do recesso 

escolar, situação que seria regulamentada posteriormente. A Rede CTPM permaneceu com 

seus professores e equipes em regime de teletrabalho, num esforço hercúleo para que a 

comunidade fosse paulatinamente informada e orientada sobre a continuação de nossas 

atividades.  

 

Para esclarecimento à comunidade escolar, a Rede CTPM faz parte de um Sistema Próprio de 

Ensino, criado pela Lei 20.010, de 05 de janeiro de 2012 e o órgão da PMMG responsável pelas 

diretrizes, planejamentos e deliberações acerca das atividades da Educação Básica de Polícia 

Militar é a Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS). Somos unidades 

autônomas submetidas às legislações federais e estaduais, naquilo que nos cabe.  

 

Nesta data, o Conselho Estadual de Educação emitiu a Nota de Esclarecimentos e Orientações 

01/2020, na qual, em suma, regulamenta o reconhecimento de aulas remotas na educação 

básica do Estado. Nossa equipe pedagógica e jurídica realizaram uma revisão do Plano de 

Contingência já proposto para a Rede verificando uma coerência de nossos planejamentos 

com as orientações ora emanadas ao sistema de ensino estadual, público e privado.  

 

Neste sentido, vimos reforçar a importância do fortalecimento da parceria escola & família, 

neste momento. Apesar dos esforços locais dos comandantes e diretores pedagógicos no 

processo de estabelecimento de uma comunicação de qualidade, torna-se imperativo, neste 

momento, alinharmos as seguintes questões:  



 

1. A Rede CTPM permaneceu em regime de teletrabalho dos nossos servidores, inclusive 

professores da educação básica, desde o dia 18, início da suspensão das aulas;  

 

2. O processo de comunicação e informação da comunidade vem melhorando paulatinamente 

e os planejamentos pedagógicos, desde então, precisam ser cumpridos por nossos alunos, 

para fins de reconhecimento como efetivas para o processo de aprendizagem;  

 

3. Os nossos professores permanecerão lançando Planos de Aulas adaptadas a esse período, 

contemplando inclusive momentos e meios adequados para ministração de conteúdos novos, 

elaboração de atividades, trilhas, avaliação de desempenho dos alunos, esclarecimento de 

dúvidas e revisão de conteúdos não consolidados pelos alunos;  

 

4. A distribuição de pontos, neste período, está limitada aos pontos referentes às Tarefas 

Escolares (TE) e aos Testes de Aprendizagem (TA). As Avaliações somativas (AV) e Avaliações 

do Sistema (AS) serão aplicadas presencialmente, quando do retorno às aulas;  

 

5. O SPE criou, para além da Plataforma Positivo On, o site specomvoce.com.br, no qual a 

assessoria vem disponibilizando sugestão de programação de estudos semanais, com a 

apresentação de videoaulas e a liberação de avaliação de desempenho. A realização dessas 

avaliações por nossos alunos será extremamente importante para fins de verificação do 

aprendizado e do registro de presença às atividades remotas realizadas;  

 

6. No site http://positivoon.com.br, onde nossos alunos possuem acesso, estarão postados 

todos os planejamentos dos professores, no ícone atividades. Além disso, as escolas estão 

orientadas a disponibilizar em todos os meios digitais possíveis, esses planejamentos, de forma 

que todos os alunos e seus responsáveis tenham as informações necessárias para o 

fortalecimento desse trabalho, mais que nunca, em equipe;  

 

7. É preciso esclarecer que, de forma alguma, o trabalho dos professores será substituído pelos 

pais/responsáveis. Cada qual, em seu papel natural, neste momento de emergência, precisará 

potencializar suas responsabilidades. Esse será o grande diferencial da Rede CTPM: 

professores engajados no planejamento, ministrando e acompanhando e avaliando seus 

alunos remotamente; pais/responsáveis, empenhados ou auxiliando seus dependentes na 

organização desses dias, de forma que todas as atividades propostas sejam realizadas com 

qualidade;  

 

8. Na organização do tempo de seus filhos não se esqueçam de destinar espaço para o brincar, 

para leituras e para atividades de interação sempre essenciais em qualquer processo de 

aprendizagem. Com os filhos adolescentes, empenhem-se nos diálogos também e aproveitem 

o tempo disponível para reforçarem esses importantes laços tão primordiais para o 

fortalecimento do caráter e da força que precisam construir para enfrentarem os problemas 

naturais da vida.  

 

9. O tempo destinado aos estudos e realização de exercícios, atividades e avaliação será aquele 

orientado pelos professores e pelas escolas, conforme suas características locais próprias.  

 

Por fim, quero deixar uma palavra de reconhecimento às equipes administrativas e 



pedagógicas dos Colégios Tiradentes do Estado de Minas Gerais. Diante de tantos desafios 

novos e emergenciais temos percebido o empenho de cada um para que esse período seja 

superado com tranquilidade e qualidade por todos.  

 

Agradeço a cada professor que tem mantido contato com os assessores da DEEAS e 

manifestado o interesse particular e voluntário em auxiliar nesse processo.  

 

Agradeço também a cada pai, mãe e responsável de nossos alunos, que tem também buscado 

informações nas unidades, no afã de auxiliarem da melhor forma possível seus dependentes. É 

de uma comunidade assim que a educação precisa: forte, empenhada e unida pelo que 

realmente importa: a educação de qualidade.  

 

Respeitosamente,  

 

27 de março de 2020.  

 

Welerson Conceição Silva, Cel PM  

Diretor de Educação Escolar e Assistência Social 


