
Já assistiu à programação do Escola.Rio, 
que vai ao ar de segunda a sábado na tele-
visão aberta? Essa iniciativa da Secretaria 
Municipal de Educação (SME) conta com 
a parceria da MultiRio e visa a criação de 
mais um canal de comunicação com a 
comunidade escolar, além da democrati-
zação do acesso dos alunos ao ensino re-
moto, principalmente daqueles que têm 
dificuldade de se conectar com a internet 
para acompanhar as atividades realizadas 
pelas escolas, durante a pandemia da Co-
vid-19. As quatro primeiras semanas de 
programação levantam temas relaciona-
dos à Educação Socioemocional e são di-
rigidos aos alunos e seus familiares, profes-
sores e funcionários. Videoaulas voltadas 
para a grade curricular também podem 
ser vistas na Band-Rio e na TV Escola, em 
uma das opções de programação disponi-
bilizadas por esses canais.

A decisão de dedicar, na TV aberta, qua-
tro semanas de programação voltada 
à Educação Socioemocional foi toma-
da não apenas porque a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) contempla a 
temática.  Mas também porque a SME 
entende que o momento exige acolhi-
mento dos estudantes, professores e fa-
miliares. Outro fator levado em conside-
ração pela Secretaria é o fortalecimento 

de vínculos e vivências que contribuam 
para o bem estar físico e emocional de 
todos os que compõem a comunidade 
escolar. A abordagem socioemocional 
ainda visa favorecer a reflexão de todos 
sobre as condições necessárias ao retor-
no das aulas presenciais. 

Para estimular a participação da comuni-
dade escolar, o Escola.Rio criou um canal 
de interação com o telespectador. Para 
interagir, basta cumprir o desafio propos-
to e publicá-lo, em qualquer rede social, 
com a hashtag da semana. A MultiRio 
está selecionando algumas interações e 
as publicando em seu Portal, em um mu-
ral exclusivo. As interações poderão ser 
vistas aqui.

A linguagem adotada pelo Escola.Rio, 
na TV aberta, é leve e similar à de uma 
revista eletrônica. A programação volta-
da à Educação Socioemocional  levanta, 
semanalmente, um tema específico, e é 
apresentado pelo jornalista e educador 
Luiz Eduardo Ricón, que amarra três di-
ferentes quadros conduzidos por profis-
sionais de Educação, cada um voltado a 
uma faixa de alunos: da Educação Infan-
til ao 2º ano; do 3º ao 5º ano; e do 6º ao 
9º ano, incluindo a Educação de Jovens 
e Adultos.

Escola.Rio: Educação Socioemocional 
e videoaulas na TV aberta!

http://multi.rio/escolario
http://multi.rio/escolario
http://multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/escola-rio#
http://multi.rio/escolario


Onde e como assistir
A programação do Escola.Rio na TV aber-
ta está sendo transmitida pela Band-Rio e 
pela TV Escola, em diversos horários, con-
forme quadro abaixo, e também pode ser 
assistida no canal do YouTube da MultiRio. 
Desde a implantação da TV Digital no Bra-
sil, os canais abertos passaram a ter a opção 
de disponibilizar outras faixas de progra-
mação, além da principal. Por isso, assista 
ao Escola.Rio pelo sinal da TV aberta.

Datas, hashtags, 
temas e desafios
Conheça as datas, os temas, as hashtags 
e os desafios da programação sobre Edu-
cação Socioemocional, na TV aberta:

• De 24 a 29 de agosto
Tema: Escola é lugar de gente. Hashtag: 
#saudadedaminhaescola. Desafio: Pro-
duzir um desenho, uma foto, um vídeo 
ou uma redação.

• De 31 de agosto a 5 de setembro
Tema: Quem sou eu na multidão? 
Hashtag: #estouaqui. Desafio: Produzir 
um autorretrato.

• De 7 a 12 de setembro
Tema: Criando e fortalecendo laços. 
Hashtag: #tamojunto. Desafio: Enviar 
um recado especial para uma pessoa 
especial da escola.

• De 13 a 19 de setembro
Tema: Nossa casa é o mundo. Hashtag: 
#vaipassar. Desafio: Minha proposta 
para um mundo melhor.

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

Band:
Canal 7.2 – às 8h e às 14h
Canal 7.1 – às 13h30

TV Escola:
Canal 2.3 – às 19h30

AOS SÁBADOS

Band:
Canal 7.1 – às 7h30

http://multi.rio/escolario
www.youtube.com/user/MULTRIOSME

