CÂMARA DE IUNA-ES

NOTÍCIAS - GERAL

AULAS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE IÚNA COMEÇARÃO
NO DIA 10 DE FEVEREIRO
O INÍCIO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL FORAM ADIADAS. MUITAS
ESTRADAS FORAM PREJUDICADAS COM QUEDAS DE BARREIRAS, DIFICULTANDO A LOGÍSTICA DO TRANSPORTE
DE ESTUDANTES
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O município de Iúna foi fortemente atingido pelas chuvas na segunda quinzena de janeiro,
causando prejuízos incalculáveis em centenas de residências e pontos comerciais no Centro da
cidade e na área rural ? são muitos os trechos onde ocorreram deslizamentos de terras,
deixando moradores sem acesso a outras localidades. Assim, com o objetivo de iniciar o ano letivo
sem prejuízo aos estudantes, famílias e profissionais da educação, as secretarias municipal e
estadual de Educação anunciaram que a volta às aulas em Iúna terá início no dia 10 de
fevereiro.
Os professores efetivos e DT?s (em Designação Temporária) deverão se apresentar nas
escolas dia 07 de fevereiro para planejamento e demais instruções.
Além de Iúna, outros seis municípios tiveram seu calendário letivo alterado: Alfredo Chaves,
Iconha, Vargem Alta, Conceição do Castelo, Castelo e Cachoeiro de Itapemirim. Nas demais
cidades, o retorno das aulas está mantido para o próximo dia 04 de fevereiro.
O secretário de Estado da Educação (Sedu), Vitor de Angelo, explicou: ?Em parceria com os
seis municípios optamos por adiar o início das aulas em uma semana, por questão de
logística. O transporte oferecido aos alunos é compartilhado entre o Município e Estado e
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poderia ser prejudicado, caso as aulas retomassem na próxima semana. Entendemos, em
conjunto, ser mais prudente, começarmos uma semana depois do previsto, garantindo o início
das aulas, de fato?, afirmou o secretário.
A forma de reposição das aulas será avaliada pelas secretarias de Educação no decorrer do
mês de fevereiro.
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