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I- Introdução 

 
O presente Parecer se propõe à análise do PLANO DE CONTINGÊNCIA DO 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO GRANDE/RS encaminhado pela Secretaria de  
Município da Educação (SMEd) ao Conselho Municipal de Educação (CME) em 
25/8/2020, através do Ofício 681/2020,  por meio de e-mail a este Conselho de Educação, 
onde pede análise e aprovação do plano acima citado. 

  

Considerando a excepcionalidade das demandas decorrentes do 

enfrentamento mundial à pandemia da COVID-19, a necessidade de preservação da vida, 

o direito à educação de qualidade e a promoção da cidadania, o Decreto Municipal nº 
17.211/2020 que instituiu o Comitê Municipal de elaboração e monitoramento do Plano 
de Contingência para a COVID -19 no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do 
Município do Rio Grande; o Parecer CME nº 001/2020, que trata da reorganização do 
calendário escolar e possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 

cumprimento de carga horária mínima anual, em virtude da Pandemia COVID-19; o 
Parecer 002/2020 que trata das orientações educacionais para realização de atividades 
de ensino não presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e 
comunicação,exepcionalmente no contexto da pandemia de COVID-19, bem como o  
Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 28 de abril de 2020 e no Parecer CNE/CP nº 6/2020, de 19 
de maio de 2020, que trata da conciliação das atividades escolares com o direito de 
guarda religiosa do sábado, pelas religiões que assim o fazem, e que sejam oferecidos, 
conforme legislação, os meios alternativos.  

Subsidiou-se, também, no Parecer CNE/CP nº 11/2020, de 7 de julho de 
2020, que orienta a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não 
presenciais no contexto da pandemia. Soma-se a essas orientações, a Nota conjunta de 
esclarecimento,  de  27  de  março  de  2020,  elaborada  pela  FAMURS,  UNDIME/RS    e  
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UNCME-RS, orientando que “seja assegurado na reorganização do calendário escolar 
2020, que as aulas suspensas possam ser repostas de forma a preservar o padrão de 
qualidade e equidade previsto no inciso VII, do art. 206 da Constituição Federal e no 
inciso IX, Artigo 3º da LDBEN/96”. Na Lei nº 14.040/20 que estabelece normas 
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e altera a Lei nº 
11.947, de 16 de junho de 2009. Além dessa orientação, destaca-se que a reorganização 

dos processos de ensino deve “garantir que a oferta seja para todos/as e para cada um/a 
dos/as estudantes, principalmente para o uso dos recursos tecnológicos, observando a 
manutenção da qualidade e da equidade”.  

No município do Rio Grande, os Decretos Municipais nº 17.054, nº 17.070, 
nº 17.101, nº 17.146, nº 17.221, nº 17.308 e nº 17.380 suspenderam e prorrogaram as 

atividades presenciais até 30 de setembro de 2020, fazendo-se necessária a promoção 
de mecanismos que minimizem prejuízos ao processo educacional, sem 
descumprimento dos atos legais e das orientações dos órgãos de saúde. 

 

II - Análise da Matéria 
 

O Conselho Municipal do Rio Grande(CME), entendendo seu 

compromisso com a qualidade e a equidade da educação do território municipal, que 

abarca as especificidades e urgências desse momento incomum que estamos vivendo e 

também o seu comprometimento com a legislação vigente e que regem suas ações, 

passa à análise do Plano de Contingência do Sistema Municipal de Ensino do Rio 

Grande/RS, para a qual fez uso do seguinte referencial: no que tange à legislação 

nacional, estadual e municipal, já citadas neste documento, bem como, às normativas 

em âmbito nacional e municipal, o CME entende que estão contempladas pelo Plano de 

Contingência apresentado. 

O documento foi dividido em seis partes, sendo a apresentação e cinco 

capítulos assim nominados: I – dos princípios e diretrizes gerais; II – da Educação Infantil; 

III – do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos -EJA; IV – da Educação 

Especial; V – dos protocolos de segurança sanitária. Cada capítulo é dividido em seções, 

que contemplam as áreas técnicas e pedagógicas ou modais de atividades. Assim,o plano 

contempla, na sua íntegra, todos os capítulos registrados no mesmo.  
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O Plano de Contingência do Sistema Municipal de Ensino do Rio 

Grande/RS foi construído pelo Comitê Municipal de Elaboração e Monitoramento do 

Plano de Contingência para a COVID-19, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino do 

Rio Grande, criado pelo Decreto Municipal nº 17.211, de 19 de junho de 2020, com 

participação de Representantes: da Equipe Técnica da Secretaria de Município da 

Educação; da Secretaria de Município da Saúde; do Conselho Municipal de Saúde; dos 

Diretores das Escolas da Rede Municipal de Ensino; dos Diretores das Escolas Privadas 

de Rio Grande; do Conselho Municipal de Alimentação Escolar; do Conselho Municipal 

de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;  do Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação do Rio Grande - SINTERG; do 6º Núcleo do CPERS Sindicato; do Sindicato dos 

Professores do Ensino Privado – SINPRO; da 18ª Coordenadoria Regional da Educação- 

18ª CRE; da Universidade Federal do Rio Grande – FURG e deste Conselho Municipal de 

Educação.  

Após leitura e análise do Plano de Contingência da Secretaria Municipal 
de Ensino, o Pleno do Conselho Municipal de Educação considerando as proposições 
advindas do Comitê, orienta que: 

 

1. inclua-se na apresentação do documento, o Parecer 002/2020 CME, 
“Orientações educacionais para a realização de atividades de ensino não 
presenciais, mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e 
comunicação, excepcionalmente no contexto da Pandemia de COVID-19.”; 

 

2. acrescente-se na escrita na p. 10, do Plano de Contingência,  “retomada das 
atividades acontecerá em três etapas, sendo elas: Atividades não 
presenciais mediadas pelo uso das tecnologias de comunicação”: mediadas 
ou não pelo uso de tecnologias de comunicação. ; 

 

3. altere-se a escrita do item 2.1, p.11, para : ”Constituir Comitê de Elaboração 
e Monitoramento do Plano de Contingência de cada Instituição, 
contemplando todos os setores, etapas e modalidades  atendidas pela 
escola: equipe  diretiva,  coordenação/supervisão  pedagógica,  orientação  
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educacional, profissional do Atendimento Educacional Especializado, 
professor(a) da sala referência (entre esses, no mínimo um(a) 
representante da creche e outro(a) da pré-escola) e representantes das 
famílias/responsáveis”;  

 
 

4. altere-se a escrita do item 4.11, p.14, para: “Organizar os(as) 
professores(as) que compõem os setores da escola, para dar suporte 
pedagógico e tecnológico, bem como nas questões de prevenção e 
cuidados aos grupos atendidos.”;  
 

5. inclua-se ao final da escrita no item 5.3,  p.15, “Realizar processos de 
diagnóstico e acompanhamento da frequência escolar, em conjunto com 
os(as) professores(as) e equipe pedagógica, para o combate à evasão e 
abandono escolar”, Capítulo II Orientações - item “i”, do Parecer CME nº 
02/2020; 

 

6. altere-se a escrita do item 16.18, p.28, para: “Respeitar os tempos das 
atividades não presenciais, que não devem se equivaler aos tempos da 
educação regular na escola. Desta forma, faz-se necessário considerar: a) 
o tempo de realização das atividades não presenciais, considerando a 
realidade, especificidade e a maturidade de cada estudante (ponderar o 
total de atividades/dia);”  

 

7. altere-se a escrita do item 18.3, p.31, para: “Elaborar, a partir do 
diagnóstico, um planejamento coerente, que valorize as práticas de 
linguagem e que seja significativo para a criança, contemplando todos os 
componentes curriculares e as necessidades educacionais específicas.”; 

 
 

8. altere-se a escrita do item 19.6, p.32, para:“Atentar para a diversidade, 
particularidade e a faixa etária dos(as) estudantes desta modalidade na 
elaboração do planejamento.”;  
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9. altere-se a escrita do item 19.7, p.33, para: “Traçar estratégias para o 

desenvolvimento de competências digitais dos(as) estudantes com 

necessidades educacionais específicas, adultos(as) e idosos(as), que 
possam apresentar maiores dificuldades no uso das tecnologias.”; 

 
 

10.  altere-se a escrita do item 19.8, p.33, para: “Construir formas de 
comunicação com as famílias dos(as) estudantes de mais idade e com 
aqueles que apresentem necessidades educacionais específicas, para que 
auxiliem na apropriação das tecnologias digitais necessárias para o acesso 
às atividades não presenciais.”; 

 
11. acrescente-se a escrita do item 19.15, p.34,  ”Garantir acompanhamento 

dos(as) professores(as) do AEE para assessoramento aos(às) 
professores(as) da Educação de Jovens e Adultos na elaboração dos 
currículos adaptados, as adaptações curriculares e o currículo funcional.”; 

 
12. inclua-se orientações para a “Educação Indígena, Quilombola e Povos 

Tradicionais” como orienta o Parecer 002/2020; 
 

  
13. reveja-se a escrita do item 33.18, p.49, “letras: d) Portadores(as) de 

imunodeficiência de qualquer espécie; e f) Portadores(as) das demais 
comorbidades referentes à COVID-19. Adeque-se a nomenclatura 
referente a “portadores” por “pessoas com”, de acordo com as 
orientações mundiais, nacionais e legislações municipais; 
 

14. Contemple-se as orientações do Parecer nº 02/2020, sobre as informações 
do Plano de Contingência escolar: “e) a adoção de medidas de combate ao 
abandono e à evasão escolar, por meio da constituição de equipes 
escolares de atenção às ações de combate ao abandono e à evasão escolar, 
fortalecendo estratégias de trabalho intersetorial, em um esforço de busca 
ativa dos estudantes e de elaboração de estratégias de   recuperação das 
aprendizagens”. 

 
 

Dessa   forma,  entende-se  que  foram  contemplados,  quase  que  em  sua  
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totalidade os protocolos de ações estratégicas para orientar e preparar a estrutura física 
e pedagógica para o funcionamento das escolas do Sistema Municipal de Ensino, de 
forma a garantir a retomada do calendário escolar dos(as) estudantes e dos(as) 
trabalhadores(as) em educação. 
    

 
IV - Voto da Relatora 
 

Em face ao exposto, a Relatora é favorável à aprovação deste Parecer e 
propõe ao pleno sua aprovação. 

 
 
V - Decisão do Pleno do Conselho Municipal de Educação 
 

O Pleno do Conselho Municipal de Educação acompanha o voto da 
Relatora e aprova o presente Parecer. 

 
 
VI - Conclusão do Pleno 

 
Aprovado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada em 

08/09/2020. 

 
Conselheiros: 

Ana Cláudia Moraes Costa 
Ana Cristina Garima Jacques 
Bárbara Bauer Silva 
Gionara Tauchen  
Lisiane Kisner Silveira Torres – Relatora 
Rejane Magano 
Rita de Cássia Madruga de Souza 
Sandra Rejane de Ávila 
Suzane Teixeira Barros 
Tania Tuchtenhagen Clarindo 
Vinícius Kercher da Silva 
Waléria Vargas Busetti 
 

Waléria Vargas Busetti 
Presidente do CME 
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