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Circular E/SUBE nº 01/2021                       

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2021. 

 

Assunto: ORIENTAÇÕES PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO  

Senhor(a) Coordenador(a) de E/CRE, 

Senhor(a) Gerente da E/CRE/GED, 

Senhor(a) Diretor(a) de Unidade Escolar, 

Senhor(a) Coordenador(a) Pedagógico(a), 

A Secretaria Municipal de Educação, através da Subsecretaria de Ensino orienta as Unidades Escolares a 

realizarem, no período de 8 a 23 de fevereiro de 2021, de forma não presencial, o “Acolhimento ConVIDA”, a 

diagnose das famílias, as aulas no Rioeduca na TV, para os alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio de 

Janeiro, com os seguintes objetivos básicos: 

• propor um acolhimento socioemocional e lúdico nas primeiras semanas, com o intuito de focar na 

empatia e no restabelecimento do vínculo com a escola;  

• promover medidas de mitigação aos danos causados à saúde mental das crianças, adolescentes e 

profissionais das Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro; 

• incentivar abordagens proativas da comunidade escolar, de acordo com a realidade dos cotidianos, 

que viabilizem as novas práticas sociais de natureza sanitária; 

• reforçar junto a toda equipe da Unidade Escolar as premissas contidas no Protocolo Sanitário e de 

Vigilância em Saúde para as Unidades Escolares e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio 

de Janeiro divulgado pela Secretaria Municipal de Educação e validado pelo Comitê Especial de 

Enfrentamento da Covid-19.  

 

2. O Acolhimento contemplará o desenvolvimento de atividades que primem por competências 

socioemocionais, com dinâmicas acolhedoras, orientações para o ensino remoto e práticas descritas nos  

 

PREFEITURA  
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Secretaria Municipal de Educação 
Subsecretaria de Ensino 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/9565635/4312101/ProtocoloSanitarioSME2021Versao1.1.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/9565635/4312101/ProtocoloSanitarioSME2021Versao1.1.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/9565635/4312101/ProtocoloSanitarioSME2021Versao1.1.pdf
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protocolos sanitários institucionais, em nível individual e coletivo. Cabe salientar que as dinâmicas de 

acolhimento deverão ser utilizadas ao longo de todo o período letivo. 

 

3. No ano letivo que se inicia, a escuta ativa é fundamental, bem como a reflexão de cada Unidade 

Escolar. O conhecimento e a experiência de cada integrante deverão servir de elo para superar os desafios e 

estabelecer novas práticas.   

 

4. A Coordenadoria de Educação Integral, com o apoio dos demais setores da SUBE, elaborou os 

Cadernos “Acolhimento ConVIDA” que propõem diversas atividades que primam pela construção de um 

ambiente escolar harmônico e acolhedor. Recomendamos que haja uma apresentação de seu conteúdo ao 

corpo docente da Unidade Escolar. Seguem abaixo as etapas, segmentos e modalidades contemplados: 

a. Educação Especial; 

b. Educação Infantil; 

c. Ensino Fundamental I; 

d. Ensino Fundamental II; 

e. Programa de Educação de Jovens e Adultos. 

A Coordenadoria de Educação Integral se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas durante o 

processo, por meio do endereço eletrônico cpecsme@rioeduca.net ou dos telefones 2976-2291 / 2976-2336 / 

2504-0091 / 2976-3136. 

 

5. Além dos materiais acima, recomendamos também a leitura e a utilização dos documentos 

“Acolhimento: Ações Híbridas e Contínuas”, e “De volta à escola: estratégias para a acolhida pós-isolamento 

social”, assim como o acesso à plataforma Vivescer, que podem servir de apoio à Unidade Escolar neste 

momento tão importante de retomada do processo de ensino aprendizagem. 

 

6.            No que diz respeito à Educação Infantil, as Unidades Escolares receberão o material DIAGNOSE DAS 

FAMÍLIAS. Esse material apresenta orientações aos responsáveis e uma entrevista diagnóstica a ser conduzida 

pelos gestores, professores ou demais profissionais da unidade de Educação Infantil, com os responsáveis 

pelas crianças, sempre de forma remota.  O foco desse acolhimento é conhecer as crianças matriculadas e suas 

famílias e mapear os possíveis canais de comunicação, que poderão ser utilizados para aproximação e 

manutenção do vínculo com a U.E. 
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https://app.vc/smecarioca
mailto:cpecsme@rioeduca.net
https://www.institutounibanco.org.br/wp-content/uploads/2020/10/PA_Protocolo_Acolhimento-PF_09out2020.pdf?utm_source=site&utm_medium=hiperlink&utm_campaign=acolhimento
https://institutoayrtonsenna.org.br/content/dam/institutoayrtonsenna/hub-socioemocional/instituto-ayrton-senna-fichas-de-acolhimento.pdf
https://institutoayrtonsenna.org.br/content/dam/institutoayrtonsenna/hub-socioemocional/instituto-ayrton-senna-fichas-de-acolhimento.pdf
https://vivescer.org.br/
https://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/smecarioca
https://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/smecarioca
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7.            O Material Rioeduca referente ao 1º bimestre letivo, contemplando a revisão da Unidade de 

Aprendizagem 1 da Reorganização do Currículo Carioca para todos os anos de escolaridade, será impresso e 

entregue em todas as Unidades Escolares. O cronograma de entrega deste material será divulgado em breve.  

8.           Os programas do Rioeduca na TV serão transmitidos pela TV Escola (canal aberto 2.3) em diversos dias 

e horários, propiciando aos estudantes e suas famílias uma grande variedade de opções. A programação tem 

por objetivo oferecer conteúdos educacionais para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação Especial e PEJA matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, assim como estabelecer uma 

rotina de estudos.  Com isso, o aluno que tem um aparelho de televisão em casa conseguirá estudar 

remotamente, mesmo que não possua computador, celular ou acesso à internet. Vale ressaltar que as 

videoaulas também ficarão disponíveis no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/MULTIRIOSME). 

A grade de conteúdo educativo de 2021 foi ampliada em 1h30 min e ofertará 10h30min, de segunda a sexta, 

garantindo uma rotina aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, tendo em vista que os conteúdos 

apresentam uma sequência didática em consonância com a Reorganização do Currículo Carioca, neste 1º 

bimestre focado na revisão da Unidade de Aprendizagem 1.  

A programação será exibida de segunda à sexta-feira na TV Escola, nos seguintes horários: 

Rioeduca na TV 
Programação  
2ª a 6ª feira 

Programação 
 2ª a 6ª feira (Reprise) 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
7:30-7:45 13:30-13:45 

7:45-8:00 13:45-14:00 

1º Ano 8:00 - 8:15 14:00-14:15 

2º Ano 8:15 -8:30 14:15-14:30 

3º Ano 8:30 -8:45 14:30-14:45 

4º Ano 8:45-9:00 14:45-15:00 

5º Ano 9:00-9:15 15:00-15:15 

6º Ano 9:50- 10:05 15:50-16:05 

7º Ano 10:05-10:20 16:05- 16:20 

8º Ano 10:20-10:35 16:20-16:35 

Carioca II 10:35-10-50  16:35-16:50 

9º Ano 10:50- 11:05 16:50-17:05 

PEJA I – Bloco I e II 20:00-20:15 - 

PEJA II – Bloco I e II 20:15-20:30 - 

 

A TV Escola está presente na TV aberta digital e também nas seguintes operadoras de TV por assinatura: 

Folha 3 da Circular E/SUBE nº 01, de 05/02/2021. 

http://www.youtube.com/MULTIRIOSME
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EMISSORAS 
CANAIS 

TV ABERTA DIGITAL NET CLARO OI/IPTV SKY VIVO 

TV ESCOLA 2.3 15 8 25 21 235 

 

Este ano, teremos momentos interativos ao vivo todos os dias para tirar dúvidas dos estudantes, às 

9:15, para o primeiro segmento (1º ao 5º ano), e às 17:35, para o segundo segmento (6º ao 9º ano).   Essa 

programação ao vivo será transmitida tanto pela TV Escola, quanto também pelos canais 26 e 526 da NET 

(Canal da MultiRio). Essa proposta para o ano de 2021 possibilita a interação entre os professores convidados 

produtores das videoaulas e os alunos, que poderão enviar suas questões para o e-mail 

tiraduvidas@rioeduca.net ao longo da programação. 

Nas duas primeiras semanas, a programação será adaptada ao contexto de acolhimento. Na segunda-

feira, dia 08, o Secretário Municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, participará da aula inaugural, às 

9h15, com reprises às 15h15 e às 19h45. 

Para esse período, serão selecionadas algumas produções da MultiRio, além da transmissão de 

programas feitos especialmente para este início de ano letivo. Haverá conversas ao vivo com professores de 

diversas áreas do conhecimento e de todos os segmentos escolares sobre as videoaulas e os materiais 

didáticos, conforme programação. 

              Todos os detalhes da programação poderão ser conferidos no Portal da MultiRio, em 

www.multi.rio/rioeducanatv e no Anexo I dessa circular.  

9. Os Cadernos Acolhimento ConVIDA, o Material Rioeduca do 1º bimestre de 2021 e a Diagnose das 

Famílias da Educação Infantil poderão ser acessados pelo aplicativo SME Carioca e posteriormente no 

aplicativo Rioeduca em Casa. 

Atenciosamente, 

Andrea Batista de Barros  
Coordenador I da E/ SUBE/CPI 

 
Michelle Valadão Vermelho Almeida 

Coordenador I da E/ SUBE/CEF 
 

José Edmilson da Silva  
Coordenador I da E/SUBE/CEIEC  

 
Teresa Cozetti Pontual Pereira 

Subsecretária de Ensino 

Folha 4 da Circular E/SUBE nº 01, de 05/02/2021. 

mailto:tiraduvidas@rioeduca.net
mailto:https://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/smecarioca
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ANEXO I 
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