OFÍCIO CIRCULAR Nº 06/2019
Caxias do Sul, 06 de fevereiro de 2019.

GABINETE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SMED NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO
No período de 02 de janeiro a 15 de fevereiro de 2019, a Secretaria Municipal da Educação terá
expediente externo, diariamente, das 10h às 16h.
A partir de 20 de fevereiro de 2019, o atendimento nas quartas-feiras volta a ser das 8h às 17h.

CRONOGRAMA DE REUNIÕES | ENCONTROS | FORMAÇÕES SMED
A Secretaria Municipal da Educação objetiva auxiliar a organização das escolas da RME para
a participação de professores, coordenadores pedagógicos e gestores, nas reuniões e formações, por
convocação ou adesão, oferecidas pela mantenedora. Para tal, divulga o cronograma a seguir.
As informações específicas de cada evento seguirão nos Ofícios Circulares.
Data

Horário
Local
Participantes Participação
Assunto
8h30min
11,12,13,14
Professores da
às
Smed - NTM
Adesão
Curso Libreoffice na Educação
e 15/02
RME
11h30min
Curso de Formação Básica
18, 19, 20, 18h30min Aguardando Professores da
Facilitadores de Círculos de
Adesão
21 e 22/03
às 22h
definição
RME
Construção de Paz (CCPs) e
Abordagens Restaurativas
DIVULGAÇÃO PARA A IMPRENSA - ORIENTAÇÕES
Seguem esclarecimentos para possível divulgação de atividades no Portal da Educação, site
da Prefeitura e imprensa.
Pré-divulgação: enviar um pequeno texto explicativo sobre o que trata a atividade, como ela
irá acontecer, a programação, quem estará participando, quando e onde acontecerá e uma fala de alguém
da equipe diretiva sobre a importância de tal ação. É obrigatório que a escola informe um número de
telefone autorizado do responsável pela atividade para possíveis entrevistas com a imprensa. Informar ao
Setor de Comunicação no mínimo três dias antes do acontecimento da ação.
Pós-divulgação: enviar fotos e um pequeno relato da atividade. Informar quantas pessoas
participaram e incluir depoimento de estudante ou professor sobre a experiência. É obrigatório que a
escola informe um número de telefone autorizado do responsável pela atividade para possíveis entrevistas
com a imprensa. Essas informações devem ser enviadas no máximo um dia depois do acontecimento da
ação. Nos casos de atividade no sábado, as informações devem ser enviadas na segunda-feira.
Após análise, materiais poderão ser publicados em canais de divulgação. Para mais
informações, entrar em contato com o Setor de Comunicação, ramais 277 (Carol) e 278 (Renata).

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CENTRAL DE MATRÍCULAS
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
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A divulgação das designações da Ed. Infantil, 1º ano do Ens. Fundamental e 1º ano do Ens.
Médio (retardatários), bem como o resultado das transferências, estão disponíveis no site
www.educacao.rs.gov.br, desde 25/01/2019.
MATRÍCULAS
As matrículas deverão ser realizadas diretamente nas escolas no período de 28/01/2019 a
08/02/2019.
As matrículas nas Escolas de Educação Infantil acontecerão de 04/02/2019 a 08/02/2019
diretamente na escola designada.
Os relatórios para a assinatura dos pais ou responsáveis que efetivarem as matrículas estarão
disponíveis no site da educação e podem ser impressos seguindo os seguintes passos:
- Site: www.educacao.rs.gov.br
- Acesso Restrito (cadeado)
- MEP – Matrícula da Escola Pública – Matrícula on-line
- Preencher os dados: Organização: escola
IDT: .......
Senha: ….
- Segundo quadro: 2019 – 1º semestre
- Clicar no número de designados.
- Clicar em Ver Matrículas Vigentes e imprimir o relatório de cada etapa. Esses
relatórios deverão ser devolvidos para a Central de Matrículas assinados pelos responsáveis que
realizaram as matrículas dos estudantes.
QUADRO DE VAGAS 2019
Solicitamos que as escolas enviem à Central de Matrículas o número total de vagas não
preenchidas, juntamente com o relatório de assinaturas das matrículas realizadas, até o dia 11/02/2019, ao
meio-dia, impreterivelmente.
INSCRIÇÕES DE ED. INFANTIL - CRECHE (0 A 3 ANOS)
As inscrições novas (crianças não inscritas em outubro de 2018) para a Educação Infantil (de
0 a 3 anos) poderão ser feitas na Central de Matrículas, a partir de 18/01/2019.
Para eventuais dúvidas, entrar em contato com a Central de Matrículas, através dos telefones
3901-2312 ou 3221-6797.
ATAS DE RESULTADOS FINAIS
Informamos que as orientações para elaboração das Atas de Resultados Finais estão
disponíveis no Portal da Educação, no link da Escrituração Escolar.
Solicitamos especial atenção para o preenchimento do término do ano letivo, principalmente
quando houve alteração do calendário e da carga horária.
Lembramos que uma via do documento deverá ser entregue no Setor de Escrituração - 4º
andar -, acompanhada da Guia para correção até o dia 30/04/2019. A esta via deverão ser anexadas
cópias da Matriz Curricular da Educação Infantil, dos Anos Iniciais e dos Anos Finais, aprovadas pela
mantenedora para vigência no ano letivo de 2018.
Ressaltamos que os estudantes dos 1ºs e 2ºs anos só poderão ser reprovados por
infrequência e que essa informação deverá constar no espaço da observação.
Sugerimos verificar se todas as siglas, usadas no corpo da ata, constam na legenda.
CALENDÁRIO ESCOLAR
Informamos que as orientações sobre o calendário escolar 2019 estão disponíveis no Portal
da Educação no link da Escrituração Escolar.
A homologação do calendário escolar é feita pela Secretaria Municipal da Educação, através
do Setor de Escrituração Escolar.
Os seguintes documentos deverão ser enviados até o dia 20 de março de 2019 para o e-mail
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calendarioescolar@caxias.rs.gov.br,:
* formulário do Calendário Escolar;
* formulário das Atividades Letivas de Integração/Comemoração;
* formulário com planejamento de reuniões pedagógicas/administrativas com mais de 4h;
* cópia da Ata de Aprovação do calendário, pelo Conselho Escolar ou pela assembleia de
pais.
* cópia das Atas de Alteração de horário de funcionamento da escola, caso este movimento
tenha ocorrido no ano de 2018.
Solicitamos não enviar documentos físicos. Se necessário, digitalizá-los e enviá-los por email.
O setor de Escrituração Escolar divulgará, no ofício circular, cronograma para análise e
homologação do Calendário Escolar. No dia e horário agendados, a escola já deverá ter enviado por email todos os documentos solicitados acima e o(a) diretor(a) deverá comparecer no Setor de Escrituração
Escolar, 4º andar da SMED, com o carimbo de diretor(a) para realizar a homologação.
O diretor junto com o Setor de Escrituração Escolar assinará o termo de homologação do
calendário, comprometendo-se com o cumprimento, na íntegra, dos dias e horas homologados.
O Setor disponibilizará um período, no início do mês de março, para atendimento às escolas
que necessitarem de auxílio para a elaboração do Calendário Escolar. Os diretores deverão enviar e-mail
para calendarioescolar@caxias.rs.gov.br, manifestando o interesse até o dia 15 de fevereiro de 2019. No
Ofício Circular do dia 20 de fevereiro será divulgado o cronograma da oficina.
EDUCACENSO
Informamos que a 2ª etapa do Censo Escolar 2018 está disponível para envio dos dados no
site educacenso.inep.gov.br.
As informações deverão ser lançadas dentro do módulo “Situação do Aluno”.
As orientações para o preenchimento dos dados estão disponíveis na página inicial do Censo
Escolar.
O prazo regional para transmissão dos dados é até o dia 13/03/2019.
Mais informações, ou dúvidas, pelo telefone 3901-2323, ramal 224, com Ivete.
CPM – OBRIGAÇÕES FISCAIS
Lembramos às equipes diretivas das Escolas da RME que o prazo legal da entrega da RAIS
(Relação Anual de Informações Sociais) ano-base 2018 é 28/02/2019.
A documentação para elaboração das obrigações fiscais deverá ser entregue diretamente ao
contador contratado pela escola, dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de gerar multa.
Informações pelo telefone 3901 2323, ramal 219, GT Interligar.
ORIENTAÇÕES PARA EQUIPE DIRETIVAS
Tendo em vista os questionamentos recebidos por parte das equipes diretivas e professores
que participaram do processo de alteração de designação, com relação à indicação dada dos anos/turmas,
informamos que as direções das EMEFs terão, neste ano, autonomia para acomodar os professores.
Para isso deverão ser utilizados os critérios de tempo de serviço ou de entendimento entre
todas as partes envolvidas, desde que se mantenha a mesma função - regência de classe - e o mesmo
turno.
Informamos que tal procedimento não será aplicado àqueles que, no pedido de alteração de
designação, indicaram ano/turma, a fim de que suas escolhas sejam respeitadas. Para tanto, serão
encaminhados e-mails para a escola, contendo o nome do professor e a escolha indicada pelo mesmo.
Salientamos que essa definição deverá ser respeitada por todos, pois esse procedimento visa
à qualificação do processo de designação das vagas.
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DIRETORIA PEDAGÓGICA
CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA FACILITADORES CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ
E ABORDAGENS RESTAURATIVAS
A Diretoria Pedagógica, através do Grupo de Trabalho REconexão, convida os profissionais
da RME para o Curso de Formação Básica Facilitadores de Círculos de Construção de Paz (CCPs) e
Abordagens Restaurativas, totalizando 20h, sendo 17h30min de curso teórico-vivencial + 2h30min de
prática, em data(s) a combinar.
Para adesão, solicitamos o cuidado de avaliar disponibilidade e disposição pessoais para
frequentar essa formação e para, posteriormente, atuar como Facilitador em diferentes situações, dentro
de contextos escolares.
O curso deve ser desenvolvido em sequência constante, sem intercalar dias, nem ausência às
aulas, pois a cada turno diversos aspectos importantes são abordados para o entendimento do todo.
Atenção: havendo apenas 20 vagas para esta edição do curso, salientamos novamente que
o cursando observe a duração da formação, respeitando a presença e, em caso de impossibilidade,
informe desistência em até 05 dias úteis, antes do início do curso.
Cronograma:
18/03/19 (segunda-feira)
19/03/19 (terça-feira)
20/03/19 (quarta-feira)
21/03/19 (quinta-feira)
22/03/19 (sexta-feira)
Horário: 18h30min às 22h
Local: aguardando definição
Mais informações com Alexandre Ferronato, Adilson Corrêa, Andrea da Silveira, Grupo de
Trabalho Reconexão I, telefone 3901-2323, ramal 220.
ESTUDANTES EM ABANDONO
Solicitamos às escolas da RME que realizem a busca ativa dos estudantes com resultado AB
ao final de 2018 (consulta à UBS, às lideranças da comunidade, Conselho Tutelar, Central de Matrículas,
Censo Escolar, telefonema, etc.) e enviem as informações referentes aos estudantes não localizados,
conforme modelo a seguir, através de ofício, a ser entregue na Gerência Pedagógica, até 27/02/2019
(quarta-feira). Caso o estudante seja localizado em outra escola, informar a Central de Matrículas sobre a
existência da vaga. Orientamos as equipes diretivas a iniciarem a busca ainda no período de férias. A
participação da escola é fundamental para que possamos, em conjunto, viabilizar essa ação.
EMEF:
Estudante

Data
Nascimento

1.

__/__/______

Ano em curso Filiação

Endereço

Telefone contato

Pai:
Mãe:

Ações viabilizadas:
2.

__/__/______

Pai:
Mãe:

Ações viabilizadas:
3.

__/__/______

Pai:
Mãe:

Ações viabilizadas:

Município de Caxias do Sul - Secretaria Municipal da Educação

4 de 6

OFÍCIO CIRCULAR Nº 06/2019

ACOLHIDA DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM 2019
Ver Ofício Circular 02/2019.
SUGESTÃO - ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DOS PROFESSORES DE ANOS FINAIS - 2019
Ver Ofício Circular 01/2019.

ENCONTROS PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS - 2019
Comunicamos que os encontros com Coordenadores Pedagógicos, para 2019, serão
realizados sempre na segunda quarta-feira de cada mês, nos dois turnos, exceto no mês de fevereiro,
cuja data será enviada no primeiro ofício circular do referido mês.

COORDENADORES PEDAGÓGICOS - FORMULÁRIO DE PESQUISA
Ver Ofício Circular 01/2019.

ESTÁGIOS EM PSICOLOGIA ESCOLAR
Ver Ofício Circular 01/2019.

INFORMES
SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - SMEL
As Escolas de Educação Infantil com gestão compartilhada serão contempladas com
atividades do ônibus Brincalhão, em 2019, conforme cronograma em anexo. Lembramos que o
atendimento ocorrerá em um dos turnos, viabilizando assim o acesso para todas as escolas.
Dúvidas com o professor Maico Peroni, pelo telefone 3901-1265, ramal 228, ou pelo e-mail
mperoni@caxias.rs.gov.br.
6ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA ESCREVENDO O FUTURO
A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso de produção de textos para alunos de
escolas públicas de todo o país. Atende estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino
Médio, em iniciativa do Ministério da Educação e do Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Com os objetivos de qualificar
o ensino da Língua Portuguesa e aprimorar a didática de leitura e escrita na rede pública, o Escrevendo o
Futuro (https://www.escrevendoofuturo.org.br/) prosseguirá ampliando as ações de formação, investindo
na mobilização de territórios, escolas, educadores e estudantes. Além disso, diversos recursos didáticos
serão trabalhados para atender novas turmas dos cursos on-line do Programa. A Olimpíada contará com
cinco gêneros textuais, distribuídos da seguinte forma:
Poema – 5º ano EF
Memórias Literárias – 6º e 7º anos EF
Crônica – 8º e 9º anos EF
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Documentário – 1º e 2º anos EM
Artigo de Opinião – 3º ano EM
Haverá premiações para os vencedores de cada categoria, entre elas uma viagem
internacional para os professores e viagem nacional para os estudantes. Em fevereiro, serão publicados os
procedimentos para as inscrições. Enquanto isso, é possível conhecer os vencedores da última edição em
https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso/edicoes-anteriores
e
os
textos
premiados
em
https://www.escrevendoofuturo.org.br/biblioteca/#/nossas-publicacoes/textos-dos-finalistas.
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SMC
Exposição “PARANGOLÉ – outras imagens” de Jorge Rico
Como resultado de pesquisa realizada em 2018, no Núcleo de Arte Impressa – NAI, do
Instituto de Artes da UFRGS, Jorge Rico traz para o público fotografias, mobiles e panos que contém, eles
próprios, a imagem da obra e que nos permitem tocar e sentir, e não apenas contemplar. Como afirmava
Oiticica, “o objetivo é dar ao público a chance de deixar de ser público expectador, de fora, para
participante na atividade criadora”.
Oficina: “Faça seu Parangolé” ministrada por Jorge Rico + Visita Guiada
Dia: 09 de fevereiro de 2019, às 16h na Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás.
Inscrições até o dia 08 de fevereiro de 2019 pelo e-mail: uniartes@caxias.rs.gov.br
Atividade gratuita, vagas limitadas!
Exposição “Antunes e Ordovás: da Cantina ao Centro de Cultura”
A mostra é uma iniciativa da Unidade de Artes Visuais, que pretende resgatar a história da
Vinícola Luiz Antunes, instalada em Caxias do Sul, por volta do ano de 1910 e desativada em meados de
1980, bem como a transformação do único prédio preservado, no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique
Ordovás Filho.
A curadoria está a cargo do jornalista e pesquisador Rodrigo Lopes, que irá destacar dezenas
de fotografias, objetos, marcadores, rótulos antigos, miniaturas, garrafas da lendária marca Vinhos
Imperial, souvenires, maquinários, todos utilizados ou fabricados nos anos de Vinícola, resgatando todo o
seu dia a dia.
Para visitas de grandes grupos e escolas é necessário um agendamento prévio pelo e-mail:
uniartes@caxias.rs.gov.br

Atenciosamente,

Marina Matiello
Secretária Municipal da Educação
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