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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

OSimers - SindicatoMédico do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, convoca todos os médicos empregados do SECOVIMED para Assem-
bleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 11denovembrode2020, tendo
por local de instalação* a sede do Simers (Rua Coronel Corte Real, nº 975, em Porto
Alegre), às 18h30min em primeira convocação, e às 19h em segunda e última convo-
cação, com qualquer quórum, com a seguinte ordem do dia:

Porto Alegre, 06 de novembro de 2020.

Dr. Marcelo Marsillac Matias
Presidente

Dra. Alessandra Felicetti
Diretora de Metropolitano

1. Apreciar e deliberar a proposta de Acordo de Participação nos Resultados
para incentivar a melhoria dos níveis de qualidade dos processos do
Secovimed.

2. Assuntos gerais.

*Em virtude das restrições sanitárias para a realização de reuniões e assembleias
presencias, por força da pandemia de Covid-19, serão admitidas manifestações de
forma virtual, mediante acesso pelo link: meet.google.com/ggu-tbtk-eoy.

O
s dados do Sistema de
Avaliação da Educação
Básica (Saeb) 2019, di-
vulgados na última

quarta-feira (4/11), revelam uma
sutil melhora nos níveis de
aprendizado em Português e em
Matemática no país. A avaliação
também mostra uma concentra-
ção de melhores resultados, ana-
lisando os números por regiões
do Brasil. Dez unidades da Fede-
ração, entre elas o RS, apresen-
taram proficiência média acima
da proficiência média nacional
em Língua Portuguesa, no 2° ano
do Ensino Fundamental (EF). E
Centro-Oeste, Sudeste e Sul tam-
bém predominam entre os melho-
res desempenhos de Matemática.

Na outra ponta da tabela, es-
tão as regiões Norte e Nordeste,
que seguem com os resultados
mais baixos se comparado às re-
giões Sudeste e Sul, à exceção
do Ceará, que apresentou resul-
tados acima da média nacional.
A diferença entre os índices dos
alunos cearenses e dos estudan-
tes do Amapá é de 52,76 pontos.

Apesar de o RS não superar
o estado de Santa Catarina, em

nenhuma das disciplinas avalia-
das, o desempenho é próximo.
Enquanto a média em Língua
Portuguesa, no 2° ano/EF, em
Santa Catarina é de 764,33; no
RS é de 760,53. Em Matemática,
no 2° ano/EF, SC atingiu profi-
ciência média de 767,50; e o RS,
de 755,28. Em Ciências Huma-
nas, no 9° ano/EF, SC teve mé-
dia de 260,63; e o RS de 260,03.
E em Ciências da Natureza, no
9° ano/EF, SC atingiu proficiên-
cia de 264,44; e o RS, de 260,51.

Na EscolaMunicipal Universitário, emLajeado, álcool emgel integra a rotina

n Live: O projeto Cientista na Es-
cola, do Pós-Graduação em Ciên-
cias Médicas da Ufrgs e da Escola
Municipal Ildo Meneghetti, na Ca-
pital, realiza hoje, às 19h, a live
aberta “Empoderadas IG: o resgate
da autoestima de jovens de esco-
las públicas através do empodera-
mento e da educação antirracista”.
Acesso: https://bit.ly/36bUHpp.
n Uniritter: Inscrições abertas ao
Vestibular Experience, em forma-
to digital, dias 7 e 8/11. Os candi-
datos podem escolher dia e horá-
rio da prova; e, sábado (7/11), te-
rá programação voltada aos ins-
critos, como orientação profissio-
nal e sobre bolsas, e contato com
coordenadores de cursos. Dados:
lp.uniritter.edu.br/experience.

ENSINO

Em instrução normativa pu-
blicada ontem (https://bit.ly/2U4-
gI3z), a Prefeitura de Porto Ale-
gre determinou regras para a con-
tinuidade do ano letivo 2020 nas
escolas estatais e comunitárias.

Entre as deliberações, indica
que das 800 horas obrigatórias,
ao menos 400 devem ser presen-
ciais. Os alunos de grupo de ris-
co ou cujos pais não autoriza-
rem o retorno estarão sujeitos a
regime especial de acompanha-
mento pela escola. Para evitar
aglomerações, o horário de iní-
cio das aulas poderá ser altera-
do, mas o funcionamento da es-
cola permanece o mesmo. Se o
número permitido para frequên-
cia simultânea em uma sala de

aula exceder o previsto (Decreto
20.747, de 1/10/2020), a institui-
ção deve organizar escala sema-
nal para atividades presenciais.

A partir de 9/11, todos os profis-
sionais sem sintomas de Covid-19
e fora de grupos de risco ou ex-
ceções legais devem atuar pre-
sencialmente em suas escalas de
trabalho, mas planejamentos, reu-
niões e formações serão remotos.
Atividades de contraturno voltam
a partir de 9/11, realizadas, exclu-
sivamente, por instituições par-
ceiras. Após a validação de horas
trabalhadas, cada escola redefi-
nirá seus calendários. E férias
de professores serão concedidas
após conclusão do ano letivo, segun-
do o Estatuto do Servidor Público.

A Secretaria Estadual da
Educação informou ontem à noi-
te, que, diante da decisão da 22ª

Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado – que rever-
teu a obrigatoriedade de visto-
ria feita por técnicos sanitários
para verificação e revisão dos
planos de contingência das esco-
las públicas estaduais –, está li-
berada a retomada das ativida-
des escolares presenciais a par-
tir de hoje. O retorno deve ocor-
rer em conformidade com os pro-
tocolos sanitários estabelecidos
na portaria conjunta 01/2020, pu-
blicada pelas secretarias esta-
duais da Educação e da Saúde,
e no modelo de Distanciamento
Controlado do governo do RS. O
Cpers/Sindicato, que encaminhou
a ação, vai recorrer da decisão.

Saeb mostra que o Estado tem desempenho
próximo a SC, melhor colocado na região Sul

Aprendizado tem
avançosnoRS
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DESEMPENHOS

Comparativo entre o melhor
desempenho no país e o RS:

n L. Portuguesa: 2° ano/EF
Ceará – 765,50
RS – 760,53
n Matemática: 2° ano/EF
Ceará – 769,32
RS – 755,28
n Ciências Humanas: 9° ano/EF
SC – 260,63
RS – 260,03
n Ciências da Nat.: 9° ano/EF
DF – 267,67
RS – 260,51

Novas regrasparaesteano letivo
PORTO ALEGRE

MAIARA ROVÊA / PREFEITURA DE LAJEADO / CP

Enquanto alguns municípios
definem a retomada ou não de
atividades presenciais deste ano
nas escolas, outros começam a
divulgar calendários e formatos
de matrículas para o ano letivo
de 2021. Em Uruguaiana, as re-
matrículas da rede municipal já
iniciaram e seguem até 25/11, di-
retamente nas respectivas insti-
tuições de ensino. E as inscri-
ções para novos ingressos serão
entre 30/11 e 21/12, na escola de
preferência da família ou on-li-
ne. Detalhes: bit.ly/38bKoUV.

Em Estância Velha, as matrí-
culas serão realizadas de forma
totalmente on-line para os alu-
nos novos. E para os que já fa-
zem parte da rede municipal, as
matrículas serão direcionadas à
Central de Vagas, que fará as
devolutivas sobre as vagas às fa-
mílias. Para o Ensino Funda-
mental, as matrículas ocorrerão
de 1° a 4/12, via: forms.gle/YVBd-
BrhzNdXZcQiF8. Já para a Edu-
cação Infantil, acontecerão em

três períodos: de 1° a 4/12; 1° a
31/3/2021; e 2 a 31/8/2021, pelo
link: https://forms.gle/YVBd-
BrhzNdXZcQiF8. Aos alunos da
Educação de Jovens e Adultos
(EJA) da Escola Municipal Otá-
vio Rocha, as matrículas serão
feitas de forma on-line, no link:
https://forms.gle/B3iKHxtJ9h3o6
aD28. E as famílias que não têm
acesso à Internet devem compa-
recer na Central de Vagas (Ave-
nida Brasil, 1308, no Centro).

Em Lajeado, os alunos de 1°

e 2° ano dos anos iniciais foram
recepcionados nas escolas muni-
cipais de Ensino Fundamental
da cidade na última terça-feira
(3/11). São mais de 600 estudan-
tes retornando nesta fase. As
turmas terão atividades em tur-
no reduzido, sendo quatro horas
diárias, e divididas em grupos.
Um dos grupos será atendido du-
rante uma semana; e outro gru-
po, na semana consecutiva. E às
segundas-feiras haverá higieni-
zação completa das escolas.

Municípiosanunciammatrículas
ANO ESCOLAR 2021

Justiçadetermina
retornohoje

AULAS PRESENCIAIS


