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Caxias do Sul, 09 de Setembro de 2020. 

 

 

COMUNICADO 

 

CONSIDERANDO a apresentação do Governo do Rio Grande do Sul do cronograma de 

retomada de aulas presenciais, que prevê o retorno das atividades da Educação Infantil a 

partir do dia 08/09. 

 

CONSIDERANDO que somente as instituições de ensino que já tiveram seu plano de 

contingência aprovado poderão retornar as atividades escolares presenciais da Educação 

Infantil. 

 

CONSIDERANDO a recomendação do Ministério Público (MP) de que escolas devem estar 

credenciadas e autorizadas a funcionar pelo Conselho Municipal de Educação (CME), bem 

como estarem com a documentação em dia. 

 

CONSIDERANDO que as instituições de ensino que obtiveram pareceres favoráveis ao 

retorno, conforme avaliação do COE Municipal, instituído pelo Decreto nº 21.042, de 2 de 

julho de 2020, podem ser conferidas no site da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 

 

CONSIDERANDO que além da aprovação previa do COE Municipal, as instituições de 

ensino serão fiscalizadas in loco. 

 

CONSIDERANDO que semanalmente temos a avaliação por parte do Governo Estadual 

em relação às bandeiras adotadas em cada região do Estado e, caso a região da Serra 

Gaúcha ingresse em bandeira vermelha, as atividades escolares presenciais estarão 

suspensas. 
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CONSIDERANDO que as instituições de ensino que aderiram ao Programa Emergencial 

de Manutenção do Emprego e da Renda instituído pelo Governo Federal têm o prazo de 

2(dois) dias corridos para o restabelecimento dos contratos de trabalho, contado da 

cessação do estado de calamidade pública, da data estabelecida como termo de 

encerramento do período de suspensão pactuado ou da data de comunicação do 

empregador que informe ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período de 

suspensão pactuado; 

 

 A Secretaria Municipal da Educação vem por meio deste comunicar: 

 

- Os pais ou responsáveis poderão deliberar sobre o retorno de seu filho(a) à unidade de ensino, 

mediante a assinatura de um Termo de Responsabilidade; 

- Caso os pais ou responsáveis optarem por enviar seus filhos às escolas, os mesmos deverão 

estar cientes de que cinco faltas consecutivas ou quinze intercaladas no mês, sem 

justificativa, a criança perde a vaga. 

 

0 a 3 anos 

- Para as crianças, cujos pais ou responsáveis optarem por não enviar seus filhos às escolas, 

a Secretaria Municipal da Educação não efetuará o pagamento das referidas vagas, no 

entanto, a vaga pública fica assegurada, se possível, na mesma escola, em turno parcial 

ou integral, conforme designação da matrícula. Esclarecemos que a escola é 

particular/privada, portanto possui autonomia para gerenciar a vaga da prefeitura; 

- Caso os pais ou responsáveis apresentarem atestado médico de seu(sua) filho(a), em razão 

de pertencer ao grupo de risco, após 60 (sessenta) dias de faltas consecutivas, a vaga 

pública fica assegurada, se possível, na mesma escola. 

 

4 e 5 anos (4 e 5 anos completos até 31/03/2020 – idade obrigatória) 

- Os pais ou responsáveis que optarem por não enviar seus filhos às escolas, a Secretaria 

Municipal da Educação efetuará o pagamento de forma integral. Para tanto, as Escolas de 

Educação Infantil ficam obrigadas a enviar atividades pedagógicas domiciliares (forma 

remota). Cabe aos pais ou responsáveis o acompanhamento e monitoramento destas 

atividades; 



  Página  3 de 3 

Rua: Borges de Medeiros, 260 – Centro – CEP 95020-310 - Caxias do Sul – RS  (54) 3901- 2323 

educacao.caxias.rs.gov.br 

 

- A vaga pública fica assegurada, na mesma escola, em turno parcial ou integral, conforme a 

designação da matrícula; 

 

- O percentual de capacidade de 50% de atendimento deve ser respeitado, sendo que, se 

houver por parte da instituição de ensino a opção por alternância, o pagamento das vagas 

será mantido; 

 

- A Lei Municipal nº 8.538, de 31 de julho de 2020, instituiu o pagamento do auxílio 

emergencial durante a suspensão das aulas a ser pago às instituições de ensino 

credenciadas com o Município de Caxias do Sul. Com a liberação do retorno das atividades 

escolares presenciais, a partir do dia 08/09/2020, haverá a cessação do pagamento do 

referido auxílio. 

 

Dúvidas, entrar em contato com o setor de Acesso à Educação Infantil                   Telefone: 

3901-2323 Ramais: 205, 210, 202, 252, 253 e 254. 

 

 

 

 

 

 

 


