
A importância das aulas à distância 
 
A pandemia de Covid-19 impôs uma nova realidade às nossas vidas e a necessidade de 
adaptar a rotina às amplas possibilidades oferecidas pela internet, como o trabalho em 
casa e reuniões à distância. Uma das formas de maior sucesso no uso da internet têm 
sido as aulas online. Apesar de haver um problema, que é o desafio para famílias de 
baixa renda, com pouco ou nenhum acesso à internet de boa qualidade, a iniciativa tem 
méritos e deve ser valorizada, pois é importante para os estudantes manterem o foco nas 
atividades. 
Em Mogi das Cruzes, desde o dia 18 de maio, cerca de 40 mil alunos da rede municipal 
de ensino recebem o conteúdo das aulas por meio de vídeos postados semanalmente na 
internet, que atendem alunos do Infantil II ao 5º ano do ensino fundamental, incluindo 
material didático e roteiro de estudos desenvolvidos pela Secretaria de Educação para as 
atividades à distância. 
As videoaulas são transmitidas pelo canal do Youtube e pela página do Facebook da 
Secretaria de Educação, além da TV Câmara. Todo o conteúdo está disponível também 
no site https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/para-fazer-em-casa-reposicao. 
Também é possível realizar atividades como as do game educacional Migo, desenvolvido 
por técnicos e educadores da rede municipal de ensino para aprendizagem de inglês a 
partir dos 3 anos de idade, e ainda no programa Simulados, ferramenta da Secretaria de 
Educação para estudantes matriculados no ensino fundamental, que oferece atividades 
interativas do 1º ao 9º ano, em formato de quiz de Língua Portuguesa e Matemática. 
 
Videoaulas: 
 
Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCe8KVSCmGJxmmWFK_d9EwAw 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/educacaomogidascruzes/ 
 
TV Câmara: 
Canal 60.2 UHF 
Canal 7 da Net Claro 
Site da Câmara Municipal: www.cmmc.sp.gov.br. 
 
Todo o conteúdo está disponível também no site: 
https://portal.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/para-fazer-em-casa-reposicao. 
 
 
Migo 
 
Site: 
www.migo.se-pmmc.com.br 
 
Aplicativo na Play Store: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.se_pmmc.migo&hl=pt-BR 
 
 
Simulados 
 
Site: 
www.simulados.se-pmmc.com.br 
 
Aplicativo na Play Store: 
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