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Como é bom estarmos de volta, não é

mesmo? Precisamos tomar alguns

cuidados para evitar o contágio da

Covid-19. E vocês sabem como

podemos nos proteger?

Bem, ao tomar cuidado com sua saúde

vocês estarão cuidando também da

saúde dos seus colegas, dos seus

professores e de todos que estão a

sua volta. São atitudes simples e fáceis

que valem um verdadeiro tesouro!

Secretária Municipal de Educação

do Rio de Janeiro

CAROS ALUNOS
E FAMILIARES



REGRINHAS DE OURO
• Lave as mãos antes e depois das atividades.

• A máscara é obrigatória. Só tire sua máscara nos horários da

merenda.

• Mantenha um distanciamento de, no mínimo, 2 metros das pessoas.

• Fale se você se sentir mal, que o encaminharemos à assistência

médica.

• Mantenha as portas e janelas sempre abertas - ambientes arejados.

• Fique ligado na limpeza de todos os espaços da sua escola.

• Todos os equipamentos de proteção são individuais.

Não compartilhe.

• Use álcool 70% em gel que você encontra disponível nos pátios,

corredores, sala de aula, refeitório e banheiros.

• Se tossir ou espirrar, cubra o nariz com o braço ou use um lenço de

papel, jogue o papel fora e depois lave as mãos - essa é a etiqueta

respiratória.

• A sua escola preparou um ponto estratégico, ou seja, um espaço

com materiais para você saber mais sobre a Covid-19 e como se

proteger.



SIGA ESSES HÁBITOS 
E AJUDE A EVITAR A 
TRANSMISSÃO DA 
DOENÇA.

ETIQUETA
RESPIRATÓRIA



ORIENTAÇÕES
PARA AS ATIVIDADES
NÃO PRESENCIAIS

• Parceria com a comunidade escolar de forma

não presencial para manutenção do vínculo

família/escola.

• Utilização das redes sociais para repasse de

atividades pelos professores.

• Criação do aplicativo SME CARIOCA 2020,

em março.

• Parceria da MULTIRIO na produção de

materiais e divulgação de videoaulas do

programa ESCOLA.RIO.



No aplicativo SME Carioca 2020, estão

disponibilizados o Material Didático

Carioca (MDC), o Material de

Complementação Escolar (MCE), e o

Material de Interações e Práticas

Infantis, através do link:

https://app.vc/smecarioca2020

APLICATIVO SME
CARIOCA 2020

https://app.vc/smecarioca2020


• A Plataforma disponibiliza atividades escolares

ampliando as alternativas pedagógicas, incrementando a

experiência educacional e potencializando a

aprendizagem. Através do aplicativo, é possível acessar

o boletim e a frequência dos alunos, o calendário

escolar e o cardápio de merenda.

• Além de tudo a internet é gratuita para quem é da

Rede Municipal, isto é, não há consumo de dados do

equipamento do usuário.

• Para maiores informações sobre como acessar o app:

http://www.rio.rj.gov.br/web/rioeduca/exibeconteudo/?i

d=11605093

APLICATIVO
ESCOLA.RIO

http://www.rio.rj.gov.br/web/rioeduca/exibeconteudo/?id=11605093


As videoaulas para alunos da rede pública

municipal de ensino seguem ocorrendo

com conteúdo pedagógico de todas as

disciplinas para os estudantes da Educação

Infantil ao 9.º ano, Projetos e PEJA.

Programação:

• TV Band Rio - público-alvo: estudantes

do 7.º ao 9.º anos, Projetos e PEJA;

• TV Escola: aulas da Educação Infantil, 1.º

ao 6.º anos e Projetos;

• Para acessar a grade de programação:

http://www.rio.rj.gov.br/web/rioeduca/exi

beconteudo/?id=11866438

PROGRAMA
ESCOLA.RIO

http://www.rio.rj.gov.br/web/rioeduca/exibeconteudo/?id=11866438


Para acessar o canal da MultiRio é 

muito fácil!

Basta digitar www.multirio.rj.gov.br

no navegador do seu celular, tablet 

ou computador.

MULTIRIO

http://www.multirio.rj.gov.br/


• Através dessa plataforma, você pode conversar

com os amigos e professores, acompanhar as

atividades de sua turma e ainda aprender

muitas coisas novas!

• Antes de acessar, você precisa consultar

seu e-mail de aluno da SME Carioca, com

nome e data de nascimento, no link:

http://email.rioeduca.rio.gov.br/aluno.

• Depois, basta acessar: http://www.office.com.

• Confira se sua turma está cadastrada na

EQUIPE. Caso não esteja, aguarde o professor

ativá-la!

TEAMS

http://email.rioeduca.rio.gov.br/aluno
http://www.office.com/


Esse aplicativo vem sendo uma ferramenta

preciosa na comunicação entre professores e

alunos, por isso, fique atento às dicas de uso:

• esteja sempre ligado às mensagens enviadas

pela escola e/ou professor;

• as mensagens enviadas podem conter

informações como comunicados, agenda de

estudos, lista de exercícios a serem realizados,

material didático, livros, dicas importantes,

tarefas de casa, videoaulas.

REDES SOCIAIS
WHATSAPP



É uma rede social online de

compartilhamento de fotos e vídeos entre

seus usuários.

Essa é uma das ferramentas utilizada pelas

escolas como forma de manter o vínculo

com o estudante a partir de fotos e vídeos.

Através do Instagram são feitas

transmissões ao vivo (livestream) onde o

professor pode conversar com os alunos,

passar atividades, tirar dúvidas, entre outros.

Fique atento às dicas de uso:

• entre regularmente no perfil da Escola;

• curta as publicações;

• assista e participe das transmissões (lives).

INSTAGRAM



Muitas escolas têm utilizado o

Facebook como ferramenta de

contato com seus alunos e

responsáveis.

Não esqueça de procurar o

Facebook da sua escola e as

atividades dos seus professores.

Fique conectado!

FACEBOOK



O YouTube é uma plataforma de

compartilhamento de vídeos, criando

formas para milhões de pessoas se

entreterem e se educarem.

Os usuários podem publicar e assistir a

vídeos diversos. Ainda é possível criar

um canal para você publicar seus

vídeos.

YOUTUBE



LITERATURA 

E ARTE
• A Gerência de Leitura está com um

excelente canal no YouTube, com diversas

programações que vão desde a contação

de histórias lúdicas até videoaulas com

conteúdos mais específicos voltados

para a Literatura.

• Outra forma de se comunicar com

vocês, família e alunos, é através de

Podcasts dinâmicos, criativos e cheios de

poesia para levar esperança em dias

melhores! O Podcast é uma mídia de

transmissão de informações. É como um

programa de rádio, porém a diferença é

que você pode ouvir o que quiser, na

hora que bem entender.



O Programa de Educação Socioemocional (PESEM) é uma

iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, por meio da Escola

de Formação Paulo Freire. A proposta do programa é promover

formações e ações que fomentem o desenvolvimento de

competências socioemocionais na Rede, capacitando professores

e gestores a lidarem com os desafios da escola do século 21.

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL

https://youtu.be/VnGIPRNBebw

https://youtu.be/VnGIPRNBebw


O Núcleo Interdisciplinar de

Apoio às Unidades Escolares –

NIAP integra políticas e ações da

Secretaria Municipal de Educação,

que tem por finalidade apoiar as

relações de ensino e os processos

de aprendizagem a partir dos

saberes da Psicologia, do Serviço

Social e da Pedagogia.

Para saber mais, acesse:

https://smeniap.wixsite.com/smeniap

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE
APOIO ÀS UNIDADES ESCOLARES - NIAP

https://smeniap.wixsite.com/smeniap


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


