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NOTA CONJUNTA Nº 01/2021 

O Conselho Municipal de Educação de Nova Petrópolis, entre outras 

atribuições e competências, possui a de deliberar sobre assuntos de natureza 

educacional ou outros que lhe forem submetidos, pelo Prefeito Municipal, 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, organismos e/ou 

entidades que integram o Sistema Municipal de Ensino.  

Neste sentido a Conselho Municipal de Educação – CME, juntamente 

com a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto - SEMECD, 

amparados nas Leis Municipais que organizam o Sistema Municipal de Ensino, 

a partir do modelo de distanciamento controlado do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, devido a pandemia da COVID-19, reorganiza o ano letivo de 

2021 de acordo com as determinações das bandeiras.  

 A proposta fica assim constituída, considerando a calamidade da saúde 

pública provocada pela pandemia da COVID - 19 em todo território do Brasil, 

em especial no Estado do Rio Grande do Sul, 

 Na vigência da bandeira vermelha, o Município adotará para todos os 

segmentos e modalidade de Ensino da rede Municipal, o ensino 

presencial com escalonamento de 50% dos alunos, divididos em 

Grupos A e B, alternando sucessivamente os grupos na forma 

presencial e remota quando estiverem em domicílio; 

 Na vigência da bandeira preta o Município adotará amparado no 

Parecer CNE 15 de 2020, Parecer CNE 19/2020, Resolução CNE 

02/2020 e Decreto Estadual Nº 55.782, de 5 de março de 2021, o 

Ensino Remoto com encaminhamento quinzenal adotará para todos 

os segmentos e modalidade de Ensino da rede Municipal, atividades 

pedagógicas não presenciais, que contabilizarão toda a carga horária 

proposta no Calendário Escolar em vigência para o ano letivo de 

2021. 

 Quando ocorrer a retomada das atividades presenciais deverá ser 

atendido todos os protocolos sanitários e pedagógicos, assegurando 

as efetivas condições de segurança em saúde para todo o ambiente 

escolar. 
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A partir desta determinação segue o cronograma de trabalho a ser 

observado: 

O primeiro período de atividades remotas enviadas aos alunos, 

compreende de 22 de fevereiro à 05 de março de 2021, o segundo período de 

08 de março à 20 de março de 2021. Os períodos subsequentes seguirão 

quinzenalmente. 

Educação Infantil - Na educação infantil, tanto de 0 a 3 anos como na 

pré-escola, continuam importantes as atividades de vínculo, como música, 

contação de histórias, jogos, construção de brinquedos e outros. As atividades 

podem ser interdisciplinares, ou seja, professores titulares e das disciplinas 

trabalhando juntos para diminuir a quantidade de tarefas e focar na qualidade. 

As atividades serão enviadas para os alunos neste primeiro momento com o 

auxílio dos grupos de WhatsApp. Estas atividades não necessariamente são de 

retorno e devolução por parte do aluno. 

 Ensino Fundamental – Anos Iniciais: As atividades serão enviadas 

para os alunos neste primeiro momento com o auxílio dos grupos de 

WhatsApp, quinzenalmente. Assim que o novo AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem estiver ativo, e também com os cadastros dos professores e 

alunos prontos, a comunicação, tarefas e devoluções deverão ser realizadas 

neste ambiente. O AVA também será usado como espaço de aprendizagem 

para os alunos dos grupos A e B presenciais nas escolas, para acessarem as 

atividades na semana em que estão em casa. De acordo com o último parecer 

do COE, núcleo Educação, com data de 23 de fevereiro de 2021, os alunos das 

turmas de 1º e 2º anos, passam a adotar a máscara como obrigatória não 

apenas na utilização no transporte escolar, mas também dentro da escola e 

sala de aula. 

Ensino Fundamental – Anos Finais: As atividades serão enviadas para 

os alunos neste primeiro momento com o auxílio dos grupos de WhatsApp, 

quinzenalmente. Assim que o novo AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem 
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estiver ativo, e também com os cadastros dos professores e alunos prontos, a 

comunicação, tarefas e devoluções deverão ser realizadas neste ambiente. O 

AVA também será usado como espaço de aprendizagem para os alunos dos 

grupos A e B presenciais nas escolas, para acessarem as atividades na 

semana em que estão em casa. 

Aos alunos que não possuem meios eletrônicos com internet, a escola 

deve fazer um novo levantamento destes, e disponibilizar as tarefas de forma 

física, combinando com os responsáveis como será a retirada na escola ou 

envio para a casa do aluno. Os motoristas da SMECD estarão à disposição 

para auxiliar nessa tarefa. 

Cada equipe gestora irá organizar com os professores da sua escola, 

um cronograma de agendamento de aulas síncronas com as turmas, a partir 

das novas quinzenas de aulas remotas e na possibilidade do não retorno as 

aulas presenciais. Todos os professores, sejam de anos iniciais ou finais, 

precisam colaborar nesse sentido, para que não deixemos de proporcionar 

essa atividade tão importante para os alunos por um período longo de tempo. A 

orientação é de que os alunos do 3º ao 5º ano, tenham aulas síncronas com 

seus professores do Ensino Globalizado semanalmente e as turmas dos anos 

finais, de forma quinzenal (no mínimo) em cada componente curricular. 

Ressaltamos que a cada semana poderão surgir novas orientações que 

demandam observações importantes da equipe gestora da Escola. 

Nova Petrópolis, 09 de março de 2021. 

 

 

 

Gislaine Marchioro Leal     Josiane Mallmann 

Secretária Municipal de Educação   Presidente do CME 


