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A maioria das escolas priva-
das de Porto Alegre deve retomar 
as atividades presenciais apenas 
na segunda quinzena de outubro, 
segundo levantamento feito pelo 
Sindicato do Ensino Privado do 
Estado (Sinepe-RS). Após a libe-
ração, na manhã desta quinta-fei-
ra, do retorno às aulas na Capital 
pelo governo do Estado, a partir 
da próxima segunda-feira, apenas 
uma das 74 instituições associadas 
à entidade já havia confirmado a 
abertura na próxima segunda-feira, 
seguindo o cronograma proposto 
pelo município.

Pelo calendário de volta às au-
las estão autorizadas a reabrir as 
turmas de Educação Infantil, o ter-
ceiro ano do Ensino Médio, o Ensi-
no Profissionalizante e a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).

De acordo com o presidente 
do Sindicato do Ensino Privado do 
Estado (Sinepe-RS), Bruno Eizerik, 
as escolas já estão preparadas des-
de julho para o retorno, com orga-
nização e adoção de protocolos e 
normas de segurança necessárias, 
porém, aguardavam publicação de 
decreto validando a medida para 
definir a data de retorno. Segundo 
o Palácio Piratini, não há previsão 
de lançamento de nova regulamen-
tação estadual, já que as escolas 
devem apenas se adequar às regras 
já existentes. Já a prefeitura deverá 
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publicar decreto revogando a sus-
pensão das aulas. Na tarde desta 
quinta-feira, o município publicou 
decreto normatizando os protoco-
los que deverão ser seguidos.

A retomada de grande parte 
das escolas apenas após 15 de ou-
tubro também respeita acordo tra-
balhista firmado com o Sinepe, que 
determinou duas semanas de re-
cesso para os professores e funcio-
nários de escola no ano. Assim, as 
instituições que não fizeram a pau-
sa no mês de julho deverão apro-
veitar a semana alusiva ao Dia do 
Professor, comemorado em 15 de 
outubro, para isso. A semana ainda 
acumula o feriado de Nossa Senho-
ra dos Navegantes, no dia 12. “Acre-
ditamos que até o dia 19 de outubro 
teremos todas as escolas privadas 
do Estado já operando. Pesquisa 
feita pelo Sinepe recentemente indi-
cava que 80% das escolas tinham 
a intenção de voltar às atividades”, 

destaca Eizerik.
Na Capital, apenas o Colégio 

Farroupilha confirmou o retorno 
no dia 5 de outubro, para a Educa-
ção Infantil escalonada, começan-
do pelo Nível 5. O Ensino Médio, 
também permitido, deverá voltar 
em 14 de outubro, segundo a asses-
soria da escola. De acordo com o 
sindicato, apenas uma escola pri-
vada de Porto Alegre não abrirá 
as portas este ano, o Colégio San-
ta Cecília.

No restante do Estado, somente 
as regiões do Planalto Médio e Sul 
ainda não definiram sobre os retor-
nos, e a Região Central acertou 13 
de outubro como a data para a vol-
ta. O presidente do Sinepe lembra 
que outras regiões, como a Serra e 
o Vale do Rio Pardo, já estão com as 
atividades a pleno há pelo menos 
duas semanas, sem registros de ca-
sos de Covid-19 desde a reabertura. 
“Isso mostra que ninguém vai rece-

coronavírus
ber alunos e professores se não ti-
ver realmente condições pra isso”, 
enfatiza Eizerik.

O Movimento das Escolas de 
Educação Infantil de Porto Alegre 
e Região Metropolitana, que reúne 
256 escolas, afirma que todas abri-
rão as portas. “Todos os 256 dire-
tores manifestaram que irão abrir, 
algumas apenas para treinamento 
no dia 5 de outubro, outras para as 
famílias apenas na semana seguin-
te”, destaca Magliane Locatelli, uma 
das representantes do movimento e 
diretora da Escola de Educação In-
fantil Pais e Filhos, na Capital.

Pai de uma menina de dois 
anos, João Luiz Nunes defende a 
volta da Educação Infantil nes-
te momento. Ele conta que a filha 
está na escolinha desde os quatro 
meses de idade e que a falta das 
atividades escolares têm sido senti-
da por todos. Ele e a esposa se ade-
quaram nesses quase sete meses 
ao trabalho remoto e à divisão dos 
cuidados com a menina, mas reve-
la que a produtividade acaba com-
prometida nessa situação. 

Na opinião de Nunes, a reto-
mada das aulas será benéfica para 
a organização familiar e, principal-
mente, para o desenvolvimento da 
pequena. “Pela faixa etária da mi-
nha filha é fundamental ter intera-
ção social e troca, atividades dire-
cionadas, oportunidade de correr, 
por mais que em casa tenhamos 
dado o que estava ao nosso alcan-
ce. Jamais levaríamos nossa filha 
para um local que não transmitisse 
a segurança necessária. Estamos só 
pelo dia 5”, comenta.

 ⁄ CLIMA

Brasil enfrenta 
onda de calor

Várias capitais brasileiras en-
frentaram temperaturas acima de 
30°C nesta quinta-feira. Segun-
do o ClimaTempo, Cuiabá (MT), 
Goiânia (GO), Palmas (TO), Cam-
po Grande (MS), São Paulo (SP), 
Teresina (PI) e Rio de Janeiro (RJ) 
foram as cidades que tiveram 
as temperaturas mais altas. Rio 
de Janeiro (40°C), Campo Gran-
de (41°C) e Cuiabá (43°C) foram 
os destaques.

Após ter marcado o dia mais 
quente do ano (36,8°C) na quarta-
-feira, São Paulo bateu novamente 
o recorde. Segundo o ClimaTem-
po, durante a tarde de ontem, a 
cidade chegou aos 38°C.

Já em Porto Alegre, de acordo 
com a MetSul, a máxima do dia 
foi de 25,4°C e, a mínima, de 20°C. 
No restante do Estado, 14 cidades 
passaram dos 37,9°C. As tempe-
raturas mais altas foram em Boa 
Vista das Missões (42,4°C), Porto 
Xavier (41,6°C), Roque Gonzales 
(41,6°C) e Santa Rosa (40,1°C). 

Nesta sexta-feira, o Oeste e 
o Sul do Rio Grande do Sul terão 
chuva desde cedo. No decorrer do 
dia, a instabilidade alcança pon-
tos do Centro e do Leste, que po-
derão ter chuva forte, granizo e 
ventos em pontos isolados. 

Na Capital e na Grande Porto 
Alegre, períodos de sol e nuvens 
até podem ocorrer, mas a atmos-
fera estará instável e poderá cho-
ver durante o decorrer do dia, 
com chance de trovoadas. 

No sábado, a previsão é de 
ocorrência de muita chuva em 
Porto Alegre, na região metropoli-
tana e nos vales, com sensação de 
frio. No domingo, a máxima não 
passará dos 17°C e, a mínima, fi-
cará em 13°C.

“A vida é o bem maior”, diz Colégio Santa Cecília,  
que decidiu não retomar ensino presencial em 2020

Uma das escolas particulares 
mais tradicionais de Porto Alegre, 
o Colégio Vicentino Santa Cecília, 
já está com foco em 2021. Em circu-
lar enviada a pais e alunos, a dire-
ção do estabelecimento localizado 
no bairro Santa Cecília, comunica 
que não retomará as aulas presen-
ciais este ano, mesmo com o calen-
dário da prefeitura da Capital libe-
rando o retorno em 5 de outubro. 

“A vida é o bem maior. Per-
dendo essa não há volta”, defende 
a direção do Colégio Vicentino San-
ta Cecília. “O colégio prepara-se 
para o ano letivo de 2021”, diz em 

um dos trechos da nota. 
A direção da instituição elen-

cou quatro razões para não ocorrer 
a retomada neste ano. A primeira 
indicada é que houve “baixíssimo 
índice de adesão e intenção das fa-
mílias em retornar”. Também hou-
ve elevado registro de professores 
e funcionários pertencentes a gru-
pos de risco.

Nos aspectos ligados à saúde, 
a direção apontou alertas de espe-
cialistas sobre reincidências de in-
fecção em vários países, inclusive 
no Brasil, e incertezas sobre a “efi-
cácia dos protocolos de segurança 

editados pelas autoridades”.
No encerramento do comu-

nicado, a diretora administrativa 
do estabelecimento, irmã Tereza 
Pereira, e o diretor pedagógico, 
Rogério Ferraz de Andrade, ado-
tam uma mensagem de otimis-
mo sobre o futuro. “Caminhemos 
unidos rumo à vitória da vida e 
da solidariedade”, incentivam 
os dirigentes.

A decisão foi postada no site 
da instituição. A conclusão do ano 
letivo será com atividades remo-
tas, adotadas desde a suspensão 
das aulas presenciais, em março.


