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FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E CÍRCULOS 
DE PAIS E MESTRES DO RIO GRANDE DO SUL 

  

 Entidade constituída em 26 de setembro de 1984, entidade civil de direito privado, de caráter 

educativo, cultural, desportivo, assistencial, representativo, sem fins lucrativos nem cunho político 

partidário ou religioso, que emprega suas rendas no território nacional. 

 Tem como objetivo principal, integrar e representar os Círculos de Pais e Mestres (CPM) e 

associações congêneres ou afins, das escolas das redes públicas, federal, estadual e municipal do Rio 

Grande do Sul, e seus associados perante o Poder Público Federal, Estadual e Municipal do Brasil, as 

escolas e suas comunidades. 

 São associados da entidade, os Círculos de Pais e Mestres - CPMs, bem como as associações 

congêneres e afins existentes em escolas públicas no Estado RS, representados por seus Presidentes e 

Vice-Presidentes. 

 

COMPOSIÇÃO – Diretoria Estadual e Conselho Geral  

REPRESENTAÇÕES –  

Conselho Estadual de Educação (CEED) 

Conselho Estadual da Alimentação Escolar (CEAE-RS) 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDICA)  

Conselho Estadual do FUNDEB (CEFUNDEB) 

 



 

CÍRCULO DE PAIS E MESTRES (CPM) 

 

DECRETO LEI Nº 42.411/2003, aprova ESTATUTO PADRÃO PARA CÍRCULOS DE PAIS E MESTRES DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS NO RS, e o Poder Executivo somente reconhecerá um Círculo de Pais e 

Mestres em cada estabelecimento de ensino do Estado, e quando constituídos na forma prevista neste 

Decreto. 

 

ESTATUTO PADRÃO APROVADO EM 2018 –  

Art. 1° - Fica constituída a associação denominada Círculo de Pais e Mestres da Escola ................., pessoa 

jurídica de direito privado, com caráter educativo, cultural, desportivo e assistencial, sem fins lucrativos 

ou religiosos, que emprega suas rendas somente no território nacional e que se rege por este Estatuto.            

Art. 2° - A Associação tem como objetivo integrar a comunidade, o poder público, a Escola e a família, 

buscando o desempenho mais eficiente e autossustentável do processo educativo.           

Art. 3° - São fins da Associação: a) proporcionar a participação da família na Escola e da Escola na 

comunidade, conforme a legislação vigente; b) atuar como elemento de auxílio e complementação da 

administração escolar; e) administrar e aplicar as verbas repassadas pelo Poder Público Federal, Estadual 

e Municipal; f) colaborar na conservação e recuperação normal do prédio e equipamentos da Escola; g) 

prestar serviços à Escola em benefício dos estudantes ou do processo educacional; k) representar os 

interesses dos associados perante as autoridades constituídas, buscando entre outras questões a melhoria 

das condições físicas da Escola, dos seus recursos humanos e técnico-pedagógicos. 

 

 



 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 

 
 

 Para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE possa transferir 
recursos financeiros às unidades escolares, foi criado em 1995 o PDDE, que tem por finalidade 
prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para 
manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do 
desempenho escolar. O Programa também visa fortalecer a participação social e a autogestão 
escolar. 
 
 Para atender ao Programa, o Governo do Rio Grande do Sul delegou aos Círculos de Pais 
e Mestres (CPMs) a atribuição de Unidades Executoras (UEx) dos recursos federais, estaduais 
e municipais.   

 
 

 
 
 
 
 

 



DECRETO Nº 56.171, DE 29 DE OUTUBRO DE 2021.  

Estabelece as normas aplicáveis às instituições e aos estabelecimentos de ensino situados 

no território do Estado do Rio Grande do Sul, conforme as medidas de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) de que trata o Decreto 

nº 55.882, de 15 de maio de 2021, que institui o Sistema de Avisos, Alertas e Ações  

Art. 2º As atividades presenciais de ensino, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças e a adolescentes de 

que trata o artigo 1º deste Decreto devem observar: 

I – as condições e medidas estabelecidas em Portaria Conjunta da Secretaria Estadual da Saúde e da 

Secretaria Estadual da Educação;  

II – o estabelecimento de Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da epidemia do 

novo Coronavírus (COVID-19), de conformidade com as normas estabelecidas em Portaria Conjunta da 

Secretaria Estadual da Saúde e da Secretaria Estadual da Educação, no qual conste:  

III - a observância dos protocolos gerais obrigatórios e dos protocolos de atividade obrigatórios, de que trata o 

Decreto nº 55.882, de 15 de maio de 2021; e  

IV - a observância às normas estabelecidas, no âmbito de suas competências, pelos Municípios em que 

situadas as instituições de ensino.  

Art. 3º Fica restabelecido o ensino presencial obrigatório na Educação Básica das redes públicas e privada, inclusive 

para a realização de avaliações a serem aplicadas no horário normal definido para as aulas, assegurada, contudo, 

para todos os efeitos, a permanência no regime híbrido ou virtual aos alunos que, por razões médicas comprovadas 

mediante a apresentação de atestado, não possam retornar integral ou parcialmente ao regime presencial.  

Parágrafo único. As instituições de ensino que adotarem o revezamento dos estudantes em razão da necessidade 

de observância do distanciamento mínimo previsto para o espaço físico do ambiente escolar deverão assegurar a 

oferta do ensino remoto naqueles dias e horários em que os estudantes não estiverem presencialmente na escola.  



Legislação referente aos procedimentos que devem ser adotados nas instituições de ensino, 

durante as medidas de prevenção e de enfrentamento à pandemia 

 

DECRETO Nº 56.199, de 18.11.2021 
 
PORTARIA CONJUNTA SES/SEDUC/RS Nº 02, de 20.08.2021  
 Dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle à COVID-19 a serem adotadas por todas as 
instituições de ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
NOTA INFORMATIVA CEVS/SES Nº 15, de 05.11.2021  
 Orientações e cuidados para o retorno ao ensino presencial. 
 
PORTARIA SES/SEDUC/RS N° 04, de 08.11.2021  
 Altera a Portaria SES/SEDUC/RS nº 02/2021, que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle 
à COVID-19 a serem adotadas por todas as instituições de ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.  
 
NOTA PÚBLICA MP/RS – Nº 03, de 10.11.2021 
 Manifestam-se acerca do retorno às atividades presenciais obrigatórias nos estabelecimentos de ensino públicos e 
privados, no Estado do Rio Grande do Sul, observada a necessária conciliação entre o direito à educação de qualidade e o 
asseguramento do direito à saúde, e visando à preservação da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes. 
 
PORTARIA CONJUNTA SES/SEDUC/RS Nº 05, de 19.11.2021  
 Dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle à COVID-19 a serem adotadas por todas as 
instituições de ensino no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
NOTA INFORMATIVA CEVS/SES Nº 38, de 23.11.2021 
 Recomendações para prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus (COVID-19) e outras síndromes gripais 
a serem adotadas nas instituições de ensino, escolas agrícolas e nas instituições de ensino com estudantes residentes no 
âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 
 



 

1) Identificação do(a) responsável pela resposta à Pesquisa 

1.1 INFORME O NOME COMPLETO 

1.2 INFORME O NOME DA ESCOLA 

1.3 INFORME O MUNICÍPIO ONDE A ESCOLA SE LOCALIZA 

 

 

15 - COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (CRE)  
 

 

 



 

COORDENADORIAS 

1ª PORTO ALEGRE 
2ª SÃO LEOPOLDO 
3ª ESTRELA 
6ª SANTA CRUZ DO SUL 
8ª SANTA MARIA 
9ª CRUZ ALTA 

11ª OSÓRIO 
15ª ERECHIM 

20ª PALMEIRA DAS MISSÕES 
21ª TRÊS PASSOS  
24ª CACHOEIRA DO SUL 
25ª SOLEDADE 
27ª CANOAS 
35ª SÃO BORJA 
39ª CARAZINHO 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Aulas remotas 2020/2021 – Considerações 

 

 

BOA  -     529 RESPOSTAS       

ÓTIMA -  191 RESPOSTAS  

RUIM -     144 RESPOSTAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Retorno obrigatório presencial 2021/2022 - Opinião pessoal sobre a volta às aulas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



4) Condições de saúde física e emocional 

 

 



 

 

 

 

 

 



Conclusão 

 A Diretoria Estadual e o Conselho Geral da ACPM-FEDERAÇÃO têm acompanhado atentamente as 

discussões referentes ao retorno das aulas na rede estadual de ensino desde o ano de 2020. A partir da Pesquisa 

sobre retorno presencial obrigatório, podemos constatar que o resultado traduziu e confirmou as especificidades de 

cada núcleo familiar e comunidade escolar, local e regional do RS.   

 A Pesquisa constatou que 89,7% das pessoas que responderam a consulta, concordam com o retorno 

presencial das aulas, enfatizando que “é necessário, mas com cumprimento dos protocolos de saúde”. 

 Representantes da ACPM-FEDERAÇÃO participam de diversos espaços, tais como os conselhos de 

educação, de alimentação escolar, dos direitos da criança e do adolescente, fóruns, comitês e comissões afetas à 

educação, os quais refletem as expectativas da sociedade em relação ao retorno presencial em 2021. Assim como 

a participação em lives e reuniões online com especialistas, quando estabelece interlocução permanente com os 

diversos setores envolvidos na prevenção e enfrentamento ao vírus causador da pandemia, incluindo as Diretorias 

dos Círculos de Pais e Mestres (CPMs) e suas comunidades. 

 Salientamos a relevância da educação para a formação integral, igualitária e equitativa de estudantes, no 

entanto primamos pela segurança sanitária de toda a comunidade escolar.  

 Diante do exposto, solicitamos ao Governo do Estado do RS, a implantação urgente de algumas ações até o 

início do próximo ano letivo, destacando medidas que consideramos imprescindíveis para garantir o retorno 

seguro às aulas presenciais: 

✓ Divulgar amplamente o plano de ações concretas para a BUSCA ATIVA ESCOLAR, com o objetivo de conter 
a evasão dos estudantes.  
 
- RECURSOS HUMANOS – garantir o número suficiente e qualitativo de Professores, Especialistas, servidores para 

manter a higienização dos espaços, assim como merendeiras para a oferta da alimentação escolar. 



- INFRAESTRUTURA PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS – realizar reformas de manutenção e emergenciais nas 

escolas, a fim de possibilitar condições de higiene e salubridade, tais como salas de aula, banheiros, água potável, 

e principalmente, a recuperação da rede elétrica de alguns locais.    

- MÉTODOS PEDAGÓGICOS DE APRENDIZAGEM PRESENCIAL E REMOTO – contribuir com o processo de 

recuperação de aprendizagens que contemplem o continuum curricular conforme avaliação diagnóstica individual e 

isonômica, verificando as dificuldades dos estudantes. Assim como garantir à comunidade escolar o 

acompanhamento da execução do Plano de Estudos Complementar, assegurando o direito à educação, com 

igualdade de condições e oferta.   

- TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE COLETIVO – garantir planejamento rigoroso em relação ao transporte 

utilizado por professores, escolares e demais profissionais da educação, seja ele coletivo ou privado, visando 

assegurar o cumprimento das medidas sanitárias necessárias na prevenção de possível infecção com o coronavírus. 

 Destacamos também a necessidade de melhorar a comunicação das ações que estão sendo implementadas 

pelo Governo, e apresentar o planejamento das providências que serão adotadas para receber os estudantes no 

início do ano letivo de 2022.  

 A participação da comunidade escolar e da sociedade civil nas ações de políticas públicas implementadas por 

diversos níveis de governo, está prevista na Constituição Federal e Estadual, principalmente quando se refere à 

aplicação dos recursos públicos. Garantir a participação é um dever dos representantes dessa sociedade, premissa 

básica na formação do indivíduo e da população. O distanciamento está diretamente relacionado à falta de 

entendimento do real papel do cidadão na sociedade na qual faz parte. 

 Na educação não é diferente. Quando a comunidade compartilha do cotidiano da escola, participa de reuniões 

e contribui com responsabilidade nas suas necessidades, passa a entender o real papel a ser desempenhado nesse 

conjunto social. Quando todos participam, todos ganham, todos crescem. Com a participação, deixamos a condição 

de indivíduos passivos e assumimos a postura de cidadãos ativos, passando a acreditar na fiscalização daquilo que 

é nosso.                                                                                                               ACPM-FEDERAÇÃO – Dezembro/2021 



 

5) Avaliação Final 

 

 

DEIXE AQUI SEUS COMENTÁRIOS! 

 42% das pessoas que responderam a Pesquisa, relataram suas experiências, motivos pelos 

quais concordam ou discordam com o retorno presencial obrigatório e suas expectativas na 

retomada das atividades escolares. 

 
 

 

 

 

 

www.acpm-federacao.blogspot.com.br 
facpm-rs@hotmail.com 

 

 

http://www.acpm-federacao.blogspot.com.br/
mailto:facpm-rs@hotmail.com

