
08 de abril de 2020 

Caríssimos, 

 

Diante das novas medidas temporárias de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 

internacional, decorrente do novo coronavírus, vetor do COVID-19, as 

escolas da Rede Municipal de Duque de Caxias terão suspensão de aulas 

por 15 dias no período de 14/04/2020 à 28/04/2020 (podendo haver 

prorrogação). 

Informo ainda, que esta Secretaria está atenta a todas as medidas 

estabelecidas em nossa municipalidade e em nosso Estado, buscando ações 

efetivas para a prevenção. 

Ao término deste novo período, estaremos reavaliando a situação para 

comunicação de novas medidas. 

Cuidem-se , fiquem todos em casa! Precisamos vencer essa situação, 

em breve estaremos juntos. 

  

 

 

Atenciosamente, 

Assessoria Gabinete/SME 



25 de março de 2020 

 

Caros(a),  

 

Fé, esperança e amor! 

 

Diante das novas medidas temporárias de prevenção ao contágio e de 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 

internacional, decorrente do novo coronavírus, vetor do COVID-19, as 

escolas da Rede Municipal de Duque de Caxias terão suspensão de aulas 

por 15 dias no período de 30/03/2020 à 13/04/2020 (podendo haver 

prorrogação). 

Informo ainda, que esta Secretaria está atenta a todas as medidas 

estabelecidas em nossa municipalidade e em nosso Estado, buscando ações 

efetivas para a prevenção. 

Ao término deste novo período, estaremos reavaliando a situação para 

comunicação de novas medidas. 

Todos os assuntos advindos desta situação temporária e diretamente ligados 

às nossas Unidades Escolares e nossos alunos estão sendo organizados e 

planejados, com compromisso e responsabilidade. 

Esta Secretaria está trabalhando para que vocês estejam em casa, mesmo 

que de prontidão! 

Cuidem-se! 

Vocês são muito importantes para nós! 

Hoje nossas escolas estão trabalhando remotamente, distante fisicamente, 

mas unidos nas soluções.  

Atenciosamente, 

Assessoria Gabinete/SME 



 

13 de março de 2020 

 

Senhores(as) : 

Em virtude do surto de Coronavirus (COVID-19) informamos que o 

recesso escolar que seria no mês de julho de 2020 será antecipado 

para o período de 16 à 29 de março do mesmo ano. As Unidades 

Escolares deverão manter o  funcionamento de 9h às 17h. 

 

Atenciosamente, 

Cláudia Viana 

Secretária Municipal de Educação 

 


