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Pesquisa projeta
reajuste escolar
Gastos extras na pandemia e diferença entre
os índices de reajuste devem pesar no cálculo

O

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do RS (Sinepe/RS)
lançou ontem, de forma
virtual, uma pesquisa para projetar o reajuste das mensalidades
escolares de 2021 nas instituições particulares. O presidente
da entidade, Bruno Eizerik, informa que ainda avalia as mudanças e perspectivas para o
próximo ano letivo, como impactos nos contratos e manutenção
do ensino presencial ou remoto
nos diferentes níveis de ensino.
O dirigente argumenta que é
difícil prever o percentual de reajuste nas mensalidades, já que o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o Índice Geral
de Preços do Mercado (IGP-M),
por exemplo, estão muito distantes. Além disso, aponta gastos
adicionais com a pandemia, que
precisarão ser considerados na
construção da planilha de custos.
Sobre a orientação da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), de prever, em
contrato, as medidas que serão
tomadas diante dos futuros contextos decorrentes da pandemia, Bruno acredita que a sugestão não se encaixa no RS. “A Federação dá orientações genéricas e nem todas serão seguidas,
porque as realidades dos estados brasileiros são diferentes.
As escolas têm autonomia para
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Bruno explica que, para o
reajuste, nenhum diretor se
baseará apenas em uma
planilha, e será considerada
a realidade de cada escola.

prever as medidas, mas, no nosso estado, não houve problemas
na execução dos contratos”, assinala, lembrando que desde a
suspensão das aulas presenciais, em 17/3, as escolas iniciaram a oferta do ensino remoto.
Por este mesmo motivo, diz
que a rede privada não deve aderir ao continuum curricular, que
prevê a fusão dos anos letivos
de 2020 e 2021. “Alguns conteúdos e componentes até podem ser
revisados, mas o ano letivo está
sendo cumprido”, garante. Ele
avalia que nos ensinos Superior,
Médio e Fundamental/Anos Finais,
o trabalho remoto foi melhor
aplicável que nos demais níveis;
e espera que, no próximo ano,
todos os graus retornem ao presencial. “Já temos algumas instituições de Ensino Superior que
voltaram e acredito que, apesar
da possibilidade de manter o ensino remoto até o fim de 2021, a
maioria deve voltar ao presencial, até mesmo por uma questão de atendimento ao aluno,
mas o retorno é de autonomia
de cada instituição”, salienta.
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ESCOLAS ESTADUAIS

SEC: dados sobre
a volta presencial
Levantamento atualizado da
Secretaria Estadual da Educação (SEC) sobre o retorno das
aulas presenciais no RS indica
que 168 escolas estaduais recebem alunos. E são 234 municípios com decretos que restringem aulas presenciais, atingindo mais de 300 mil alunos. Sobre Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) e itens de higienização, 88% dos prioritários (álcool gel, máscaras e termômetros) foram entregues; e
em 61% das escolas chegaram
demais materiais (como água
sanitária e tapete sanitizante).
Já os Centros de Operação em
Emergência (COEs) estão constituídos em 2.299 escolas. A Secretaria reforça que onde as aulas presenciais ainda não reiniciaram deve haver plantão, para
receber EPIs, preparar espaços
físicos e materiais pedagógicos.
ENEM PPL

MEC: exame em
órgãos prisionais
O Ministério da Educação
(MEC) oficializou ontem a realização, nos dias 23 e 24/2/2021,
do Exame Nacional do Ensino
Médio para Pessoas Privadas
de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).
As inscrições ocorrerão de 30/11
a 11/12, e devem ser feitas pelo
responsável pedagógico de cada
órgão de administração prisional e socioeducativa participante.
Detalhes: https://bit.ly/2UeVobU.

Emei Cantinho Infantil, em Lajeado, tem aulas remotas e recreação presencial

SANTA CRUZ E LAJEADO

Educação Infantil retoma aulas
Estudantes de escolas de
Educação Infantil de Santa
Cruz do Sul e Lajeado começaram a retomar ontem suas rotinas. Em Santa Cruz, são 16 escolas municipais (Emeis) que
voltaram às atividades presenciais, após quase oito meses de
fechamento por causa da pandemia do novo coronavírus. As
demais voltarão no dia 17/11,
assim como os alunos do Ensino Fundamental. Todos os colégios devem respeitar o plano
de contingência aprovado pelo
município. O atendimento em
cada escola será escalonado,
com 50% do teto de ocupação.
Segundo a secretária de Educação, Juliana Bach, enquanto
alguns alunos estarão nas unidades, terça e quinta-feira, os
demais irão na quarta, sexta e
segunda. Na outra semana muda o cronograma, para que todos sejam assistidos de igual
forma. Na chegada à escola haverá aferição da temperatura
dos alunos. E a higienização foi

reforçada, com álcool 70% e
uso obrigatório de máscara.
Em Lajeado, mais de 600
crianças de 3 anos de idade voltaram às aulas, sendo adotados novos serviços e cuidados,
com horário diferenciado e turmas intercaladas. As crianças
terão atendimentos quinzenalmente, com divisão da turma
em dois grupos: um deles vai
frequentar a escola em uma semana, e o outro será atendido
durante a semana seguinte.
O turno das atividades também foi reorganizado visando
menor circulação: as aulas serão à tarde, em turno único de
5 horas e dois horários para refeição. E outro diferencial é
que, nesta fase, as crianças
irão à escola para atividades
de recreação realizadas pelos
monitores. As aulas e atividades educacionais planejadas
continuarão sendo encaminhadas pelos professores, para serem feitas à distância, no turno
da manhã, todas as semanas.
AGENDA DO ENSINO
Grupo de Risco: O Sindicato dos
Municipários de Porto Alegre (Simpa), que representa os professores
municipais, ofereceu denúncia ao
Ministério Público de Contas sobre
a Instrução Normativa 10/2020,
da Secretaria Municipal de Educação (Smed), que determinou o retorno às aulas de docentes do grupo
de risco. O Simpa entende que a
medida contradiz decreto anterior
emitido pela própria prefeitura.
n Educação Profissional: Amanhã, às 9h, será realizado o I Seminário ProfEPT IFRS, promovido
pelo curso de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica do
Instituto Federal do RS (IFRS). O
evento virtual vai discutir temáticas ligada à Educação Profissional e Tecnológica, articulando ensino, pesquisa e extensão. Inscrições gratuitas até hoje, pelo link:
forms.gle/GhkQgcNmtL46Sdgq8.
n Conversa de Professor: A Fundação Ecarta, na Capital, promove
amanhã, às 19h, o 2° encontro virtual da série Conversa de Professor.
Será sobre habilidade de cooperação. O evento é gratuito e voltado
a docentes, coordenadores pedagógicos e alunos. Transmissão via
Youtube (bit.ly/3kAkxth). A próxima live da série será dia 19/11.
Inscrições: bit.ly/34yRUH0e.
n
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EXTRATO DO EDITAL Nº 14, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020
Processo Seletivo Simplificado para
Contratação por Tempo Determinado
A Universidade Federal do Rio Grande - FURG, realizará Contratação de Excepcional
Interesse Público através de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
PROFESSOR. As inscrições estarão abertas no período de 16 a 20/11/2020.
1 – INSTITUTO DE LETRAS E ARTES - ILA: Introdução à Gramática Normativa;
Morfossintaxe; Sintaxe Interna; Sintaxe Externa; Leitura e Produção Textual
Acadêmica; Produção Textual; Práticas de Linguagem I.
2 - INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS
- ICEAC: Administração Geral.
O edital na íntegra encontra-se no sítio eletrônico www.progep.furg.br.
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