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O
governo do Estado pu-
blicou, em 2ª edição do
Diário Oficial, na noite
de 29/10, novo decreto

sobre as normas para as esco-
las gaúchas durante a pande-
mia. A normativa, que revoga o
Decreto 55.465/2020, restabelece
o ensino presencial obrigatório
nas redes pública e privada de
Educação Básica (ensinos Infantil,
Fundamental e Médio) do RS.

O Decreto 56.171 vai vigorar
a partir de 8 de novembro, visan-
do dar tempo para as escolas se
organizarem e comunicarem os
estudantes sobre como se dará
a volta obrigatória às aulas pre-
senciais. A normativa assegura
a permanência no regime híbri-
do ou virtual aos alunos que,
por razões médicas comprova-
das, mediante atestado, que não
podem retornar integral ou par-
cialmente ao regime presencial.

A decisão do retorno obrigató-
rio foi tomada na reunião do Ga-
binete de Crise, na quarta-feira
(27/10), desde que garantidos os

protocolos sanitários vigentes
(portaria conjunta SES/Seduc
02/2021). O governo do Estado
avalia que, em razão da queda
de contaminação e hospitaliza-
ções, do avanço da vacinação no
RS e os impactos na aprendiza-
gem, o momento é propício para
a retomada da obrigatoriedade
da presença física nas aulas.

n Sisu: O Ministério da Educação
(MEC) divulgou, dia 28/10, o edi-
tal de adesão das instituições pú-
blicas de Educação Superior ao 1°

processo seletivo de 2022 do Sis-
tema de Seleção Unificada (Sisu).
O prazo é de 8 a 12/11; e a adesão
é via sistema de gestão do Sisu. A
instituição deve descrever as con-
dições de concorrência às vagas
ofertadas; e, se necessário, poderá
retificar informes, de 15 a 19/11,
enviando os documentos ao MEC.
n Mundo Feevale Way: Termi-
nam hoje, as inscrições ao Mundo
Feevale Way, evento gratuito vol-
tado a alunos do Ensino Médio
interessados em buscar uma pro-
fissão. A atividade ocorrerá de 8
a 11/11, no Campus II da Univer-
sidade Feevale/NH. Interessados
em participar podem se inscrever
em: https://bit.ly/3EMZrBF.
n Pão dos Pobres: A obra coleti-
va “Um livro, muitas histórias!”,
produzida por aprendizes da Fun-
dação Pão dos Pobres, terá sessão
de autógrafos na Feira do Livro
de Porto Alegre. Será dia 3/11,
no Memorial do RS, às 15h30min.
n Dia Nacional da Poesia: É come-
morado em 31/10, por ser a data
de nascimento de Carlos Drum-
mond de Andrade, um dos princi-
pais nomes da literatura brasilei-
ra. O Dia foi oficializado através
da Lei 13.131, de 3/6/2015, por
sugestão do então senador Álva-
ro Dias (PR). Além de homena-
gear os poetas em geral, destaca
a riqueza e importância cultural
da arte poética; e é celebrado em
bibliotecas, escolas, espaços cultu-
rais e em eventos, como saraus,
com declamação de poemas.
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Jornadas Literárias celebram40 anos

O novo decreto do Estado pa-
ra a volta escolar presencial
obrigatória foi comemorado pe-
lo Sindicato dos Estabelecimen-
tos de Ensino Privado do RS (Si-
nepe). “Entendemos que é segu-
ro esse retorno, uma vez que
100% dos professores e funcio-

nários já receberam a imuniza-
ção completa contra a Covid-19
e a vacinação tem avançado en-
tre os adolescentes”, avalia o
presidente Bruno Eizerik. Se-
gundo ele, a pandemia demons-
trou que é possível aprender em
diferentes locais, mas o espaço

de socialização que a escola ofe-
rece, essencial ao desenvolvi-
mento socioemocional dos estu-
dantes, não pode ser suprido pe-
la tecnologia. O Sinepe fará no-
va pesquisa sobre a situação de
aulas e presencialidade nas ins-
tituições, a partir do novo decreto.

A Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara
dos Deputados aprovou, na últi-
ma semana, proposta que tor-
na obrigatória a apresentação
da carteira de vacinação do alu-
no para realizar matrícula nas
redes pública e privada de ensi-
no no país. Mas o texto assegu-
ra que o aluno frequente às au-
las, mesmo que pais ou respon-
sáveis não apresentem o docu-
mento no ato da matrícula. Nes-
se caso, o estabelecimento de
ensino fica obrigado a comuni-
car o fato ao Conselho Tutelar,
para que tome as providências
necessárias. Hoje, algumas leis
estaduais já fazem essa exigên-
cia. O texto aprovado será ainda
analisado pela Comissão de
Constituição e Justiça; e, depois,
segue para votação em Plenário.

Novo decreto, publicado no final da semana,
adiou o retorno presencial de todas as escolas
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UPF

n Uma movimentação cultural
inédita de formação de leitores
– idealizada, em 1981, pela pro-
fessora Tânia Rösing e o escri-
tor Josué Guimarães – festejou
seus 40 anos com programação
on-line especial, neste final de
outubro. As Jornadas Literárias
de Passo Fundo promoveram
encontros virtuais com autores
que já participaram de edições

anteriores. O tradicional evento
tornou Passo Fundo a Capital Es-
tadual e Nacional da Literatura.
Nesta ano, as lives foram trans-
mitidas via canal da UPF no You-
tube, com programação emwww.
upf.br/jornada40anos. As ativida-
des foram promovidas pela Uni-
versidade de Passo Fundo (UPF)
e Prefeitura, com patrocínio de
Corsan e apoio de Pnae e Sesc.

ORIENTAÇÕES

n As equipes gestoras das es-
colas farão contato com suas
comunidades para orientar so-
bre uso obrigatório de másca-
ra; higienização constante das
mãos; e ambientes ventilados.
n Entre as principais regras
está o distanciamento mínimo
de 1 metro entre os alunos.
n O novo decreto possibilita que,
se não for possível assegurar
o distanciamento mínimo, por
falta de espaço físico, é permi-
tido sistema de revezamento,
garantindo o ensino remoto.
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