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Situação nas escolas

Segundo o coordenador da 6ª Coordenadoria Regional 
de Educação (6ª CRE), Luiz Ricardo Pinho de Moura, 
após o término da greve, as escolas vão definir o calen-
dário de recuperação dos dias letivos paralisados, se-
guindo o cumprimento de 800 horas/200 dias letivos 
para o Ensino Fundamental e mil horas/200 dias letivos 
para o Ensino Médio - exceto as escolas rurais. Poste-
riormente, esse material deve passar por avaliação do 
Conselho Escolar e ser homologado pela 6ª CRE. 

EM TEMPOS DE GREVE

A greve dos professores 
da rede estadual de 
ensino já se esten-

de por quase duas semanas 
no Rio Grande do Sul. Ins-
tituições de Santa Cruz e 
Vera Cruz passaram a fechar 
as portas contra a proposta 
do pacote de Eduardo Leite 
no dia 18 de novembro, em 
paralisação liderada pelo 
Cpers. Nesse cenário, muitos 
estudantes têm apoiado a 
luta dos docentes, inclusive 
participando de manifesta-
ções e eventos. No entanto, 
ao mesmo tempo se mostram 
preocupados com a situação 
da educação. Entre eles, alu-
nos que cursam o 3º ano do 

RECUPERAÇÃO DAS AULAS
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Período é delicado 
para estudantes que 
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Ensino Médio, pois temem o 
atraso que pode ser causado 
no término do ano letivo, visto 
que tem pela frente a formatu-
ra e a inscrição na faculdade 
ou em cursos técnicos.

Érica da Silva Mantz, 18 
anos, aluna da Escola Vera 
Cruz, deseja ingressar no 
curso técnico em Enferma-
gem assim que se formar na 
escola. No entanto, espera 
poder concluir as aulas até 
que a inscrição tenha que 
ser feita e, dessa forma, não 
perder o ano por conta do re-
cesso. “A greve é um assunto 
complicado para nós, do 3º 
ano, pois estamos esperando 
pela formatura há um bom 
tempo. Mas pensando pelo 
lado de nossos docentes, eles 
precisam lutar por aquilo que 
é deles por direito”, explica 
a jovem. 

Quem também acha o as-
sunto delicado é Leonardo 
Cabral, de 18 anos, estudante 
do 3º ano do Ensino Médio, na 
Escola Willy Carlos Frohlich, 
o Polivalente. “Eu, meus co-

legas e meus professores não 
gostamos de estar em greve, 
porque ninguém quer ter as 
aulas atrasadas ou estudar 
em janeiro. Mas acho também 
que nossos professores não 
gostam de receber os salários 
parcelados e não serem va-
lorizados como deveriam”, 
revela.  

PLANOS ADIADOS
Com formatura marcada 

para o dia 21 de dezembro, 
os estudantes da Escola Vera 
Cruz ficaram inicialmente 
chateados com a notícia de 
ter de adiá-la. “A maioria 
já havia alugado roupa e as 
meninas marcado salão”, 
conta Érica. No entanto, a 
estudante frisa que apesar de 
ansiosos para se formar, ela e 
os colegas estão lidando com a 
situação com paciência, visto 
que também entendem o lado 
dos professores. Da mesma 
forma, Leonardo diz que a 
formatura em sua escola, 
marcada também para o dia 
21, foi adiada. “Apesar da 
gente querer se formar logo, 

Na Capital das Gincanas, a 
Escola Vera Cruz, o Poli, segue 
em greve por tempo indeter-
minado, bem como a Escola 
Paraguaçu, que não tem aulas 
nos dois turnos. A Escola Han-
nemann, de Vila Progresso, 
está em greve parcial, com 
as turmas da pré-escola, 1° 
e 2° ano tendo aula normal-
mente. A direção explica que 
alguns professores estudam 
a possibilidade de retomar 
as aulas a partir da próxima 
segunda-feira e avisa que, no 
fim de semana, informações 
serão repassadas pela página 
da escola no Facebook. 

A Escola Mesquita está em 
greve parcial e por tempo 
indeterminado. No entanto, a 
turma de pré-escola não para, 
já que ela pertence à rede mu-
nicipal. Durante a quinta-feira, 
a Escola Walter Dreyer, de 
Ferraz, teve reuniões e os pro-
fessores decidiram continuar 
com a greve por tempo inde-
terminado. Já os funcionários 
retornaram ao trabalho ontem. 

EM SANTA CRUZ
Em Santa Cruz, apesar de 

a Escola Affonso Pedro Ra-
buske, de Linha Santa Cruz, 
ter retornado as atividades na 
última quarta-feira, a maioria 
das instituições do município 
seguem paralisadas. 

Permanecem em greve, 
mas de forma parcial, as 
escolas Goiás, Alfredo José 
Kliemann, Nossa Senhora 
de Fátima, Luiz Dourado e 
Nossa Senhora do Rosário. 
Essa é a mesma situação da 
Escola Nossa Senhora da 
Esperança, na qual seguem 
as aulas para alunos do 1º 
ao 5º ano. Além dessas, está 
a escola Polivalente. No en-
tanto, o educandário segue 
com aulas de um professor 
do Ensino Médio e do curso 
técnico. Já as escolas que 
seguem com greve total são 
Ernesto Alves de Oliveira, 
Santa Cruz, Monte Alverne 
e Bruno Agnes. 

A reportagem não conse-
guiu contato, até o fechamento 
da edição, com as escolas José 
Mânica, Gaspar Bartholomay, 
Professor José Wilke, Sagrada 
Família e Guilherme Simonis.

não dá para olhar só para  o 
nosso umbigo. Temos que ter 

empatia e entender os dois 
lados”, completa. 


