
Prezada Equipe Diretiva,

Informamos como será a nossa próxima semana de trabalho (01/03 a 05/03) nas escolas da Rede1

Municipal de Ensino de Porto Alegre:

1. SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE COZINHA

As ações de limpeza e de conservação da escola devem ser mantidas, respeitando os protocolos já
divulgados, com no máximo 25% dos trabalhadores presencialmente.

Nesse sentido, as orientações anteriores destacavam a prioridade em manter a limpeza, desratização,
capina, roçada, marcações de distanciamento dos espaços físicos, recebimento dos kits Covid e
uniformes do pessoal de cozinha pelo setor de patrimônio.

Caso algum funcionário ainda não tenha se apresentado na escola, a direção deve contatá-lo, a partir
da listagem de funcionários enviada por e-mail em 24/02, informando os novos profissionais e seus
respectivos  cargos.

2. GESTÃO DE VAGAS

As escolas que ainda não lançaram no sistema (SIE) todas as matrículas recebidas conforme a última
designação enviada pela SMED, devem efetivá-las com urgência, visto que o prazo se esgotou no dia
24/02.

3. SERVIÇO DE NUTRIÇÃO

As escolas devem receber os gêneros perecíveis e não perecíveis e os uniformes programados para
entrega nos dias 25/02 e 26/02, conforme agendamento. A equipe de Nutrição da SMED entrará em
contato para orientar a distribuição dos alimentos às famílias em maior situação de vulnerabilidade
social, bem como o manejo do estoque disponível.

1 Por Rede Municipal de Ensino entende-se todas as escolas municipais e comunitárias de Porto Alegre (EMEFs,
EMEIs, EMEB, EMEM, CMET e EMEEF).
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4. PROGRAMA ACESSO MAIS SEGURO (AMS)2

As escolas que não possuem usuários cadastrados na plataforma devem entrar em contato pelo e-mail
projetoseparcerias@portoalegre.rs.gov.br para se cadastrar, uma vez que nosso atendimento às escolas
será realizado somente através da Plataforma Digital do Programa Acesso Mais Seguro (AMS).

5. ACOMPANHAMENTO DA COVID-19

O acompanhamento dos casos de Covid-19 não estão mais vinculados ao Programa Acesso Mais
Seguro. Assim, os casos suspeitos, os casos confirmados e os casos recuperados devem ser informados
no PAINEL DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COVID-19, conforme link e orientações
disponibilizadas no documento “ESTRATÉGIA PARA A REABERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM
2021” slide 23. É de responsabilidade da unidade de ensino comunicar à SMED os casos confirmados
via processo SEI (NÃO via WhatsApp), indicando o nome do profissional, bem como comunicar o
diagnóstico do mesmo após o período de quarentena (10 dias corridos).

Fica obrigatório o preenchimento semanal do Monitoramento de Instituições de Ensino da Covid-19,
disponibilizado pela Administração Municipal, a ser atualizado pelas direções escolares, disponível em
https://bit.ly/monitoramentoescolasPortoAlegre (Decretos 20.747/2020 e 20.941/2021).

6. GESTÃO PEDAGÓGICA

Calendário Escolar

O ano letivo 2021 terá início em 01/03 com atividades remotas até nova orientação. Isso significa que
as datas de término do calendário escolar sofrerão alteração. Os sábados letivos e os sábados
formativos previstos, a partir de 01/03, permanecem validados.
Para o início das atividades da Educação Infantil, a data está sendo considerada 24/02.

Educação Infantil

As Ações de Manutenção de Vínculo estão mantidas, desde 24/02, permanecendo essa estratégia
enquanto perdurar a suspensão do atendimento presencial. Nesse contexto, orientamos a organização
de um conjunto de propostas semanais, constituindo um repertório de possibilidades, disponibilizadas
de forma física e/ou digital, para que familiares possam realizar com as crianças. Esse repertório pode
contemplar propostas de estímulo como leitura de livros, brincadeiras, jogos, músicas infantis,
exploração de materiais naturais, desenhos e criações significativas, envolvimento em atividades

2 O Programa Acesso Mais Seguro (AMS) é uma metodologia do Comitê Internacional da Cruz Vermelha que visa
desenvolver comportamentos mais seguros em territórios com alto índice de violência e assim minimizar e mitigar
as consequências humanitárias, assegurando a oferta de serviços essenciais à comunidade. No Brasil, este
Programa está presente em seis estados e em 7 cidades, uma delas é Porto Alegre/RS. Atualmente, o AMS é uma
Política Pública que o Município de Porto Alegre aderiu que está implementada nas Secretarias Municipais da
Saúde, Educação e na FASC.
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rotineiras, etc. É importante que haja registro em instrumentos de documentação pedagógica de cada
escola e acompanhamento pelos/as professores/as ao final de cada conjunto de propostas semanais.

Ensino Fundamental e Médio

Enquanto houver suspensão das aulas presenciais, é oportuno que o planejamento do trabalho
pedagógico aconteça de forma coletiva e interdisciplinar por ano-ciclo/totalidade. As competências
previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o vínculo estabelecido com as
crianças/estudantes constituem a matriz referência para o planejamento. Para validação do trabalho
pedagógico desenvolvido, orientamos que haja registro do planejamento, das atividades propostas e
realizadas pelos alunos, em instrumentos de documentação pedagógica da escola, e posteriormente
enviaremos um instrumento único on-line que será considerado pela SMED, a fim desse registro.
Enfatizamos a importância da combinação prévia com as famílias dos estudantes, a fim de manter o
fluxo de retirada e de devolutiva das atividades pedagógicas realizadas, valorizando, dessa forma, a
responsabilidade da escola pela garantia da escolarização.

Importante destacar que já existem movimentos realizados pelas escolas em relação ao trabalho
remoto. Sendo efetivo para atender a comunidade e o contexto escolar, os mesmos podem ser
continuados.

Educação Especial

Enfatizamos a importância da manutenção de vínculos com os alunos e orientações às famílias sobre a
suspensão das aulas presenciais, visto que expectativas foram geradas para o retorno à escola.
Sugerimos que a organização das atividades contemple propostas lúdicas, vídeos, músicas, exemplos
de vida cotidiana que auxiliem a aprendizagem.
Reiteramos a importância do apoio aos alunos que fizeram a transição JB Ensino Fundamental, visto
que  muitos não chegaram a frequentar a escola no ano anterior.

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2021.

Janaina Audino
Secretária Municipal de Educação

Maria Ângela Paupério Gandolfo
Secretária Adjunta Pedagógica

Ramiro Tarragô
Secretário Adjunto Administrativo
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