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E
sta segunda quinzena
de fevereiro intensifica
o retorno do ano letivo
no RS, que terá grande

parte das redes municipais e
privada voltando às aulas na se-
gunda-feira (22/2). A atual orga-
nização das escolas está espe-
cialmente atenta ao cumpri-
mento das medidas de preven-
ção e segurança estabelecidas
em decretos do governo do Es-
tado e do respectivo município.
Entre os protocolos escolares
obrigatórios estão: distância de
1,5 metro entre as pessoas,
uso de máscara e higienização.

Em Bento Gonçalves, desde
a reabertura das escolas muni-
cipais, em 3/2, as equipes dire-
tivas atuam na preparação dos
espaços para receber professo-
res e alunos de forma segura.
No município, cerca de 80%
dos pais optaram pelo retorno
às aulas de forma presencial.
A abertura oficial do ano letivo
acontece hoje pela manhã, de
forma on-line, na página da
prefeitura no Facebook, reunin-
do os profissionais da Educação
em atividade pedagógica. Já o
retorno dos alunos será na se-
gunda-feira (22/2), de forma
híbrida, com os alunos dividi-
dos em dois grupos: semana A

e semana B, alternando entre
grupos com aulas presenciais
e, outros, remotas. Os turnos
de aula mudaram: 7h30min às
10h30min; e 13h30min às
16h30min, com disponibilidade
do professor na escola para au-
xiliar alunos em aula remota.

Em Frederico Westphalen,
as aulas presenciais na Escola
da URI iniciaram nesta sema-
na com diversos protocolos, co-
mo horários diferenciados nos
intervalos e possibilidade de
acompanhar atividades a dis-
tância. As salas de aula da Es-
cola Básica da URI, no campus
local, voltaram a receber estu-
dantes na quarta-feira (17/2).
A volta presencial é acompa-
nhada de medidas de preven-
ção à Covid-19. E o aluno pode-
rá também optar por acompa-
nhar as aulas presencialmente
ou a distância (em casa), com
acesso a todo o conteúdo das
aulas simultaneamente, por
meio de videoconferência.

n Bolsas de Estudo: A Universida-
de La Salle, em Canoas, oferece
300 bolsas (50%) para cursos de
graduação, através do Vestibular
Social. O benefício é destinado a
candidatos em situação de vulne-
rabilidade social, com renda fami-
liar per capita de até 3 salários
mínimos. Inscrições até 24/2. Lis-
ta dos cursos e mais informes:
unilasalle.edu.br/vestibularsocial.
n Enfermagem: A Universidade
Feevale, em Novo Hamburgo, ins-
creve para a especialização “Enfer-
magem em Urgência e Emergên-
cia”, visando qualificar enfermei-
ros em âmbito pré-hospitalar e
intra-hospitalar. Aulas a partir de
março. Detalhes: pos.feevale.br.
n Biotecnologia: Inscrições, até
15/3, para bolsas de pós-gradua-
ção em Ambiente e Desenvolvi-
mento; e em Biotecnologia, na Uni-
vates, em Lajeado. Bolsas de 24
meses (mestrado) e 48 meses (dou-
torado). Aulas: 9/4. Dados: www.
univates.br/institucional/editais.
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Ação foi em defesa do não fechamento de um turno na Aracy Hoffmann

Calendário prevê reinício escalonado
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A volta às aulas na Universi-
dade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões – Cam-
pus Santo Ângelo (URI Santo
Ângelo) ocorreu ontem; e, hoje,
iniciam as aulas na Escola, no
formato on-line. A agenda inclui
apresentação dos professores; e
os alunos recebem instruções so-
bre o retorno das aulas. Na se-
gunda-feira (22/2) serão retoma-
das as aulas na Escola, com 50%
dos alunos presencialmente; e
50%, on-line (à tarde somente
on-line). Já nos cursos de gra-
duação, a volta presencial será
em 1°/3, para os calouros, com
recepção em sala de aula. Os de-
mais estudantes retomam as au-
las de modo on-line. E o recome-
ço das atividades presenciais dos
veteranos da URI Santo Ângelo
será escalonado, a partir de 3/3.
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Redes municipais e privada intensificam ações
e protocolos para a retomada das aulas no RS

Retorno letivo
mobilizaescolas

Escolas devem organizar

a volta letiva de modo a

cumprirmedidas indicadas
em decretos do Estado e
de cada município.
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Educadores e comunidade da
Escola Estadual de Educação
Especial Aracy de Paula Hoff-
mann, em São Leopoldo, deram
um abraço simbólico no prédio,
dia 17/2, em defesa do não fecha-
mento de um turno. Atualmente,
a escola é a única no município
que atende alunos na modalida-
de especial. A mobilização foi or-
ganizada pela equipe diretiva da
Escola Aracy, em conjunto com
o 14° Núcleo do Cpers/Sindicato.

O diretor Edson Rodrigues ex-
plica que a ordem para o encer-
ramento de turno foi enviada
em janeiro, pela 2ª Coordenado-
ria Estadual de Educação, deter-
minando que “haverá reprova-
ção somente de estudantes ma-
triculados em Educação Profis-
sional, Curso Normal ou Totali-
dades 6 e 9 de EJA. Por isso, os
alunos da escola que não se en-
caixam em uma das modalida-
des acima descritas deverão ser
encerrados como Aprovados ou
Aprovados com Necessidade de

Apoio Pedagógico”. Segundo o
dirigente, o cumprimento destas
orientações reduziria o número
de alunos, com consequente
fechamento de turno e, poste-
riormente, de turmas. Mas disse
que o advogado da 2ª CRE, Die-
go da Rosa, esteve no local e ga-
rantiu que “a escola não perde-
rá alunos e nem fechará um tur-
no, permanecendo como está”.

A Secretaria Estadual da
Educação informou, em nota,
que em nenhum momento este-
ve em discussão o fechamento
da instituição de ensino. Assina-
la que a orientação à escola,
diante da excepcionalidade da
pandemia, segue normativa de
não retenção de alunos do ano
letivo de 2020. Afirma que deter-
minou “a continuidade das ativi-
dades destes estudantes em
2021”; e que “a equipe diretiva
da escola recebeu, no dia 4/2, o
quadro de recursos humanos re-
ferente ao ano de 2021, tendo to-
das as turmas mantidas”.
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