
Clipping UERGS - Assessoria de Comunicação (Ascom)
Assunto: É hora de retornar à escola

Veículo: Jornal do Povo Editoria/Coluna: Especial

Data: 12/02/2022 Local/Abrangência: Cachoeira do Sul

Link/Página:
https://admin.uergs.rs.gov.br/upload/arquivos/202203/08114939-20220214030220-18698964.pdf

Formato:
( x ) Impresso                       (  ) Internet
(  ) Rádio                                (  ) TV

Enfoque:
(x  ) Positivo          (  ) Negativo ( ) Neutro

Pelo menos 18 mil estudantes da educação básica, técnica e universitária estão nos

preparativos para a volta às aulas em Cachoeira do Sul. A maior parte deles, cerca de 15

mil, são alunos matriculados em creches e escolas de educação infantil e ensinos

fundamental e médio. 0 Colégio Adventista de Cachoeira foi o primeiro a retomar as

atividades letivas em 2022. A volta às aulas foi na última segunda-feira. O recomeço das

aulas segue na próxima segunda-feira, no Colégio Totem. No dia 21, retornam às salas de

aula os estudantes da rede pública e dos colégios Ulbra São Pedro, Barão do Rio Branco

e Marista Roque. Já as universidades de ensino presencial de Cachoeira voltam às aulas

em março: Ulbra no dia 3, Uergs no dia 7 e UFSM no dia 23. Mesmo com a contaminação

acelerada por coronavírus em todo o Brasil, as aulas presenciais, até o momento, estão

liberadas. No entanto, cuidados básicos de prevenção à covid-19 são obrigatórios nas

escolas, como uso de máscara de proteção facial, higienização das mãos com álcool em

gele distanciamento entre os alunos.

CENSO ESCOLAR

As escolas ainda estão recebendo matrículas em Cachoeira do Sul, por isso, o número de

alunos de cada uma delas ainda sofrerá variações para o ano letivo 2022. No ano

passado, conforme o censo escolar das instituições públicas de ensino desenvolvido pelo

Ministério da Educação -, eram 12.223 estudantes cursando a educação básica no

município nos colégios municipais e estaduais de Cachoeira do Sul.
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