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Governo suspende aulas até junho

ENEM 2020

Cronograma vai
ser mantido

Rede estadual terá férias escolares de inverno em maio. E fim do ano letivo é previsto para janeiro

O

calendário escolar de
2020 terá antecipação
das férias escolares de
inverno para este mês
de maio; e a previsão é de que
este ano letivo do ensino público
estadual seja concluído em janeiro de 2021. Com isso, o retorno
das aulas deve ocorrer em junho.
O anúncio foi feito ontem pelo
governador Eduardo Leite, ao divulgar medidas para o Estado
durante este período de prevenção e combate à pandemia. Como as regiões gaúchas terão retorno diferenciado às atividades, seguindo protocolo estadual
do novo modelo de distanciamento social controlado, a rede privada de ensino prevê volta às
aulas também adequada à situação apontada em cada região.
“Ao longo do mês de maio serão estabelecidos os protocolos,
que vão, desde a necessidade de
compra de equipamentos ao re-
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Particulares voltam a partir deste mês, seguindo protocolo estadual, por região

forço das equipes de higiene”,
explicou o governador sobre o
plano de segurança para a volta
dos estudantes às instituições
públicas de ensino no Estado. E
sobre as particulares, Eduardo
Leite esclareceu: “É possível

que haja antecipação do retorno
da rede privada, para maio”.
O presidente do Sinepe/RS,
Bruno Eizerik, disse que as medidas atendem aos anseios das
instituições de ensino privado,
especialmente naqueles municí-

Para evitar transtornos na
divulgação de resultados e no
ingresso de vestibulandos, o cronograma do Enem 2020 (Exame Nacional do Ensino Médio)
será mantido no país. A decisão é do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região (TRF3),
que, nesta semana (em 29/4),
suspendeu os efeitos da liminar que permitia eventuais
mudanças, em decorrência
da pandemia do novo coronavírus. Com uma atualização
nas datas, paralelamente, o
exame on-line já havia sido
redefinido pelo Ministério da
Educação (MEC), para os
dias 22 e 29/11, mas as provas impressas do Enem não
foram alteradas, sendo mantidas para 1° e 8 de novembro.
Os pedidos e críticas ao calendário do Enem, especialmente de entidades de estudantes, sugeriam adiamento e
não cancelamento do Exame.

pios em que não há casos confirmados de coronavírus. Destacou
a importância de ser seguido,
com rigor, o protocolo de segurança de cada região, para garantir o retorno seguro a toda a
comunidade escolar. E explicou
que o Sindicato trabalha com o
governo na construção de protocolos, cujos detalhes e bandeiras sairão na próxima semana.
Bruno orienta, ainda, que, no
retorno às aulas presenciais,
que, em algumas localidades, poderá ocorrer a partir de 11/5, as
instituições avaliem as lacunas
de aprendizagem dos alunos no
período da quarentena; e informem, aos estudantes e às famílias, sobre um calendário para a
recuperação desses conteúdos.
Já para as instituições que não
poderão retomar as aulas presenciais, a orientação é para seguir com as atividades remotas.
Detalhes: www.sinepe-rs.org.br.

ATIVIDADES DOMICILIARES

COMUNITÁRIAS

CNE e CEEd orientam sobre
cumprimento do ano letivo

Universidades pedem ampliação do Fies

O recente parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE)
sobre a suspensão das aulas em
todo o país, devido à pandemia
do novo coronavírus (Covid-19),
visa auxiliar e orientar estados,
municípios e escolas sobre como
cumprir o calendário letivo 2020
neste período. Para a presidente
em exercício do Conselho Estadual de Educação (CEEd-RS),
Marcia Adriana de Carvalho, as
orientações, aprovadas na reunião virtual do CNE, na terça-feira (28/4), seguem na mesma linha do Conselho Estadual (conforme Parecer n°1/2020, de 18/3).
Em ambos, há a possibilidade
de aceitação das atividades a
distância como horas letivas.
“O ideal seria a recuperação
presencial, mas entre o ideal e
possível, temos que aceitar o
possível”, afirma, lembrando
que as mantenedoras devem promover o acesso de todos os alunos aos meios de aprendizagem.
Márcia acredita que, a partir do
Parecer do CNE, os conselhos
municipais, que não estão englobados no parecer do CEEd-RS,
vão exarar orientações a suas
redes. Segundo ela, aqui no RS
são cerca de 430 municípios que
ainda não definiram de que forma será cumprido o calendário
escolar. Já o Parecer do CEEd é
válido para o sistema estadual
(que engloba as escolas da rede
estadual, Uergs, municípios onde não há conselhos municipais
e escolas de Educação Infantil).

CONTESTAÇÃO
A Campanha Nacional pelo
Direito à Educação divulgou,
ontem, uma carta na qual se
posiciona sobre o Parecer do
CNE e sobre ações de ensino
remoto durante a pandemia.
n Devido às desigualdades sociais e dificuldades de acesso
à tecnologia, de muitos estudantes, o documento aponta,
principalmente, que atividades
e ações a distância não devem
poder contar como dias letivos. A carta pode ser lida, na
íntegra, em: bit.ly/3bYMw1u.
n

A presidente do CEEd-RS explica que o órgão discute, agora,
junto com Secretaria Estadual
da Educação, Uncme e Undime,
além dos convidados Famurs e
Sinepe/RS, o monitoramento das
atividades a distância. No âmbito nacional são as denominadas
“atividades pedagógicas não presenciais” e, no RS, “atividades
domiciliares”. “Até pode haver
questionamento quanto à diferença de nomenclatura, mas isso fica a cargo de cada sistema”, garante. Marcia prevê que
este estudo seja apreciado em
plenário, dia 13/5; e que até dia
20/5 possa ser aplicado, quando,
então, o CEEd-RS fará o monitoramento da oferta durante a pandemia. Os pareces podem ser
consultados: bit.ly/35lI8qG (CNE);
e bit.ly/3aYClZv (CEEd-RS).

Representantes de universidades comunitárias gaúchas pediram linha de crédito emergencial e ampliação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies),
em razão da crise financeira
agravada pela Covid-19. A solicitação foi feita na reunião, por videoconferência, na última quarta-feira (29/4), entre os representantes das instituições de ensino, integrantes da Assembleia
Legislativa (AL/RS) e diretores
do Banrisul, Badesul e BRDE.
Conforme o presidente da
AL/RS, Ernani Polo, que intermediou a discussão, a inadimplência e a gravidade do atual
momento colocam em risco a
manutenção das universidades.
A presidente do Consórcio das
Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) e reitora da Universidade de Santa Cruz do Sul
(Unisc), Carmen Lúcia de Lima
Helfer, lembrou que a crise no
setor teve início em 2016, devido
a mudanças implementadas no
Fies, que, na época, contava
com cerca de 50% dos estudantes beneficiados com o incentivo
federal. Mas, agora, contempla
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Teleconferência reuniu deputados e dirigentes de universidades e bancos

apenas entre 10% e 15% dos acadêmicos. Diante dos relatos e do
fato de que o principal insumo
das universidades advém das
mensalidades, a presidente da
Comissão de Educação da
AL/RS, deputada Sofia Cavedon,
sugeriu novo encontro, com representantes do Ministério da
Educação, para tratar do Fies.
Já os diretores das agências
bancárias destacaram ações feitas. O vice-presidente do BRDE,

Luiz Noronha, informou que a
instituição atua com foco na repactuação de dívidas das universidades e avaliou construção de
novas linhas de crédito. O diretor do Banrisul, Osvaldo Lobo Pires, afirmou que ajudará no que
for possível, mas que o setor do
ensino privado precisa de melhorias. E a presidente do Badesul,
Jeanette Lontra, disse que o banco disponibiliza linhas de crédito
e oferece repactuação de dívidas.

AGENDA DO ENSINO
n Unisinos: A Universidade, com
sede em São Leopoldo, prevê retomada gradual dos trabalhos. Assim, informa que as atividades de
sala de aula se manterão no ambiente virtual até o final do 1° semestre. Nos próximos dias, divulgará mais informes sobre o funcionamento de ações acadêmicas.

UCS: O ingresso acadêmico na
Universidade de Caxias do Sul é
possível durante o semestre, via
processo seletivo contínuo. A próxima prova de Redação será dia
8/5, on-line. E é possível ingresso
com a nota da Redação do Enem
ou de vestibulares anteriores da
UCS. Dados: ucs.br/estudenaucs.

n

UFFS: A Universidade Federal
da Fronteira Sul, com campus em
Erechim, comunicou suspensão do
calendário acadêmico por tempo
indeterminado. Ver: uffs.edu.br.
n Ensino Médio: A Escola Sesc de
Ensino Médio, no RJ, está com préinscrições abertas até 22/5. Ver:
escolasesc.com.br/inscricoes2021.
n

