Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2021.

Prezada Equipe Diretiva,
Tendo em vista a decisão do governo do Estado do Rio Grande do Sul, nesta
2ª feira (22/02), que autoriza o funcionamento presencial das escolas de Educação
Infantil e turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, orientamos a retomada
das aulas presenciais, na modalidade de revezamento alternando, na 4ª feira
24/02, conforme o documento que apresenta a “Estratégia para Reabertura das
Escolas Municipais em 2021” e a organização planejada pela escola. Lembramos
que o revezamento das crianças/estudantes deve seguir as orientações abaixo:

Etapa de
Ensino
Educação
Infantil
Ensino
Fundamental
1° e 2° anos

Número de
Escolas

Matrícula
Inicial 2021

Formação dos Grupos

42 EMEIs(*)
209 ECEIs(*)

25.254

Com até 50% da turma (Grupo 1) e
50% da turma (Grupo 2).

50 EMEF(*)

6.090

Conforme a capacidade física da sala
de aula, atendendo aos protocolos
sanitários.

Dada a matrícula inicial na Rede Municipal e a importância e necessidade
das crianças/estudantes praticarem os protocolos sanitários e de cuidados pessoais,
bem como para uma melhor organização dos fluxos de entrada e saída, recreio e
circulação em áreas comuns, orientamos o seguinte cronograma presencial:

Datas

Etapa de Ensino

4ª feira (24/02)

Todas as turmas da Educação Infantil das escolas municipais e
comunitárias.

5ª feira (25/02)

Todas as turmas do 1º ano do Ensino Fundamental.

6ª feira (26/02)

Todas as turmas do 2º ano do Ensino Fundamental.

Informamos ainda que, a partir de hoje, as escolas contarão com um
profissional que será o PONTO FOCAL para as demandas prioritárias, o qual será o
articulador da SMED com a ESCOLA para encaminhamento de dúvidas e
especificidades de cada contexto.
Continuamos à disposição e desejamos um retorno tranquilo e seguro para
nossas crianças, adolescentes e professores.

Bom trabalho a todos, e se cuidem!
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