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AMUPLAM- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO MÉDIO RS 

RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES HÍBRIDAS (frente ao Decreto Estadual 55.856/2021) 

 Os prefeitos da AMUPLAM – Associação dos Municípios do Planalto Médio do Rio 

Grande do Sul, reunidos para debates e encaminhamentos sobre a autorização do retorno ás 

aulas presenciais vem a público publicizar decisões inerentes ao tema e orientar as redes 

municipais para sua organização e funcionamento:  

 Os prefeitos manifestam unanimemente o desejo de retorno ás atividades escolares 

presenciais; 

            A educação nunca parou nos municípios através do Ensino Remoto e as Redes 

investiram em novos formatos tecnológicos e ferramentas que garantem o acesso á educação 

universal em sintonia com a legislação vigente; 

 A AMUPLAM enviará ofício ao Ministério da saúde solicitando que os professores 

e trabalhadores da educação sejam imunizados como grupo prioritário e priorização destes, 

quanto da chegada de imunizantes através do CISA; 

 O retorno será gradual, com data a partir de 17/05/2021(exceto Ijuí e Panambi); 

            O referido retorno presencial será através de Formato híbrido, com a aprovação dos 

COEs municipais e cumprindo todos os protocolos sanitários, através das Séries finais até a 

Educação infantil idade de creche(ou conforme a decisão de cada SMEC),  três hora no turno, 

devido a necessidade de higienização entre os mesmos, o CONSEME/AMUPLAM 

constituirá um FORUM permanente de monitoramento pedagógico, escolar e sanitário; 

           Compete ás SMECs a organização necessária para os retornos planejados de suas 

Redes; 

          Os municípios necessitam avaliar e rever o termo de Adesão ao PEATE – Programa de 

Apoio ao Transporte Escolar no Rio Grande do Sul para o ano escolar em vigência; 

           Os municípios farão a aquisição de todos os EPIs necessários á segurança de todos os 

profissionais de educação; 

          Os prefeitos avaliarão o contexto sanitário diariamente, pois, ocorrem ainda, muitos 

casos de contaminação e óbitos, ainda há insegurança jurídica latente diante e não existem 

condições sanitárias ideais para  retorno presencial imediato. Aguardamos o formato do novo 

Plano Estadual de Distanciamento Controlado no dia 10/05. 
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