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REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO – PROTOCOLOS PARA O               

RETORNO -  02/07/2020 

 

Presentes: Artur (Diretor Geral), Kátia (SOEP), Natasha (NAPNE), Elizabeth 

(Docente BIO), Cassiane (Discente), Pâmela (Tec. de laboratório), Geovane 

(Diretor Pedagógico), Paula (Docente BIO), Janaína (Responsável), Gabriel 

(Docente BIO),  Leandro Seixas, (Docente BIO),  Marta (Docente), Matheus 

(Docente), Marcelo (Médico), Mariana (Nutrição), Fernando (Terceirizados), 

Thiago Aquino (Núcleo de Base SINDSCOPE) 

Artur inicia o primeiro encontro do Grupo de Trabalho do campus, com 

representação de todos os segmentos da escola, a fim de discutir o retorno das 

atividades presenciais, após afastamento como medida preventiva tomada 

pelas autoridades sanitárias e políticas, no enfrentamento à pandemia causada 

pelo novo corona vírus. Artur (DG) inicia dando os informes sobre a reunião do 

CONEPE, sendo um conselho dos representantes de todos os setores 

pedagógicos da instituição, em que foi apresentada, pela reitoria, uma minuta 

de portaria. A minuta reforça que a intenção da reitoria é a não substituição 

das aulas presenciais pelas aulas EaD, afirma que a escola vai continuar 

atuando por meio do trabalho remoto e que mantém a estratégia de revisão 

para as atividades, atribuindo responsabilidades aos GTs por não adotar 

medidas EaD. Cita que os conteúdos não trabalhados no ano letivo de 2020 

serão trabalhados no ano letivo de 2021, sem esclarecer qual será o status dos 

alunos, se considerados aprovados para a série seguinte ou manutenção da 

mesma série. O ponto mais polêmico foi a fixação do mês de setembro para o 

retorno não presencial, sendo que o reitor, a todo momento, se posicionava 

contra o retorno sem a garantia para a prevenção da saúde. Foi questionado 

por se posicionar contra e encaminhar uma portaria pelo retorno. O reitor 

reforçava que precisa dar uma resposta ao MEC. Por ser ainda uma minuta e 

com vários pontos polêmicos e não esclarecidos, Artur declara ter decidido não 

enviar às equipes para que não haja mais inquietações. Está havendo 

procedimentos de compras para materiais, que por determinação do 

Ministério da Economia, está sendo feita de modo centralizado, sendo o 

campus Caxias unido com o campus Realengo, em que é elaborado um 



planejamento de compras para os protocolos de higiene. Houve mudança da 

empresa licitada para a terceirização dos serviços de manutenção e limpeza, 

tendo havido a redução dos funcionários, sendo questionada, pois o momento 

exige mais rigor na higienização de todas as instalações. Gabriel, consulta a 

equipe se poderia publicar no blog da escola dando transparência ao trabalho 

realizado pelo GT, dando publicidade que já se planeja o retorno, todos 

concordam. Matheus, considera muito positivo ter havido a organização para 

existir os GTs locais, para que as discussões sejam levadas ao GT central, 

quando nem sempre há a possibilidade de consultar as equipes para as 

tomadas de decisões. Vai ser questionado ao Oscar o porquê de apresentar a 

minuta sem as devidas consultas. No GT central tem a cadeira dos 

responsáveis, propõe estabelecer contato entre seus representantes, embora 

essa representação seja apenas até o segundo ciclo do ensino fundamental, 

pois no ensino médio o próprio aluno se representa, mas nada impede que haja 

o intercâmbio entre os demais responsáveis. Tiago, na assembleia do sindicado 

foi tirada uma assembleia por preocupação com o retorno precipitado, e que 

particularmente, também tem suas preocupações, mas pode haver até o 

indicativo de greve se o retorno for forçado. Há a preocupação com os alunos, 

se terá condições de segurança para todos, considerando as dificuldades com 

os recursos, transportes, podendo ser o aluno o vetor de contaminação para a 

família. Quanto ao status dos alunos em 2021, deve ser uma orientação do 

MEC, não será solução se cada instituição agir isoladamente, que o retorno 

poderá ser gradual para a organização pedagógica, não considerando apenas 

calendários, é uma questão que deve ser resolvida no macro e não no micro. 

Artur, propõe que é preciso definir alguns parâmetros para a tomada de 

decisões e coloca que o princípio maior deve ser a manutenção da vida, 

embora seja o óbvio, mas é importante que seja dito. Pauta: O primeiro ponto 

é a eleição para os representantes no GT central para o CONSUP, sendo o 

titular e o suplente. Gabriel e Tiago se disponibilizam. Artur sugere o Tiago 

como titular e o Gabriel como suplente, os participantes se manifestam de 

acordo e ratificam Tiago Aquino sendo representante titular e Gabriel o 

suplente. Artur informa que vai encaminhar ao GT os representantes 

escolhidos, em seguida consulta se já tem uma data marcada para a próxima 

reunião, Mateus esclarece, que sendo suplente, tem apenas uma prévia de 

data para dia 14/07/2020. Encaminha, em seguida, a análise do documento 

elaborado por Geovane (DP) sobre os protocolos de higienização para o 

retorno das atividades presenciais, tendo como base as diretrizes já 

encaminhadas por outras redes. É feita a leitura, pausadamente, para que os 



participantes analisem e reconstruam os tópicos que julgarem necessários 

coletivamente. Elizabeth acrescenta que o distanciamento não é apenas nos 

espaços externos, também sendo nas salas de aulas, sendo assim a turma 

precisaria ser dividida e haver o revezamento de alunos, não tendo professor e 

funcionários para atender os alunos, temos sala de aula que não tem janelas, o 

uso de máscaras dificulta a leitura labial para os alunos que apresentam 

necessidades específicas, não deveremos apenas orientar e sim exigir a 

higienização constante das mãos e materiais, não podendo compartilhar 

materiais. Geovane esclarece que ainda tem uma outra parte do protocolo que 

se refere ao como fazer e pondera em usar o verbo “exigir”, pois pode causar 

estranhamento a algumas pessoas. Artur consulta Dr Marcelo, médico da 

equipe, sobre a eficácia do uso das máscaras, que esclarece o seu uso não 

sendo equipamento de proteção individual e sim coletiva, o objetivo é que 

apenas seja uma barreira para as gotículas de saliva, sendo a máscara mais 

eficaz para uma barreira para a proliferação do vírus no ambiente. Janaína 

(Resp), coloca a preocupação com os adolescentes em não manterem os 

padrões de segurança fora da escola, sendo alguns fumantes, depõe que é 

melhor perder o ano do que a vida e não defende o retorno, pois ainda 

implicaria sobre os alunos que têm comorbidades. Matheus, na assembleia, 

essa discussão foi muito difícil, pois o colégio voltará também com as turmas da 

educação infantil e essa questão é muito pertinente, pois não adianta adotar 

protocolos colocando a escola numa bolha, quando dependerá da postura 

comportamental do aluno e o acesso aos transportes, se a pandemia não 

estiver muito controlada, tendo o parecer da FIOCRUZ, será muito difícil. Artur 

deixa claro que se não houver a vacina e tratamento há um risco grande, mas 

não podemos negar o prejuízo pedagógico, se esse GT se posicionar que a 

tendência é apenas com a vacinação, será acatado. Tiago, mesmo havendo a 

vacina e o tratamento, ainda vamos precisar tomar uma série de medidas de 

protocolo de segurança, o que não invalida essa discussão nesse momento. 

Elizabeth, concorda com a fala da responsável, que a vida em primeiro lugar, 

não podemos ter a ilusão que os alunos manterão os protocolos fora da escola 

e também dentro da escola. Como evitar que se aproximem? Seu 

posicionamento é de não retorno presencial. Se o GT decidir pelo não retorno, 

é preciso decidir qual será a proposta pedagógica, tendo preocupação maior 

com o terceiro ano, pois acredita que a proposta de somente revisão não 

atenda as suas necessidades. Marcelo, condicionar o retorno ao tratamento ou 

vacina é complicado, porque também pode haver outras formas de controle, 

deve registrar em documento que condiciona apenas ao controle. Cassiane 



(DISC), concorda em não ter retorno dos alunos neste momento e que, no 

ensino remoto não tem apenas a dificuldade de acesso, também têm os alunos 

abalados emocionalmente ou que não têm espaço adequado para estudar. 

Para o 3º ano especificamente, ainda não tem sequer universidades para 

estudar neste momento, se não tem universidade não justifica esse desespero 

para correr e, só tomar as medidas para o 3° ano quando as universidades 

tiverem seus calendários, defende priorizar a segurança. Artur reconhece e 

valoriza o posicionamento da aluna. Gabriel, valoriza as falas da representante 

dos responsáveis e da aluna, por estarem mais preocupadas com a vida, pois 

ninguém está feliz por não estar trabalhando presencialmente. Acrescenta que 

não devemos voltar porque os outros setores estão abertos, é mais importante 

preparar para o como vai voltar. Martha, reforça a ideia do retorno estar 

condicionado ao controle da pandemia, considera as falas da representante 

dos pais e aluna, por deixar claro que não existe a pressão para que estejamos 

apenas prestando um serviço, embora seja importante estar próximo do aluno, 

que a discussão deve ser com cautela e responsabilidade, sem a preocupação 

de que temos que entregar um serviço, que não está sendo prestado. Mateus, 

pergunta ao Dr Marcelo, para a sinalização do controle, qual seria uma boa 

referência para que a equipe tenha como parâmetro, que responde ser a 

FIOCRUZ, talvez seja a melhor instituição para esse parâmetro, pois aparenta 

ser mais isenta politicamente. Artur, sintetiza traçando o primeiro  marco, para 

guiar as demais medidas, sendo o retorno presencial quando a pandemia 

estiver controlada, tendo como parâmetro os dados informados pela FIOCRUZ, 

que precisamos ouvir as famílias para que todos os fatores sejam 

contextualizados para o nosso planejamento, de modo que seja viável a sua 

concretização. Orienta a Janaína (Resp) que dê transparência à discussão no 

grupo de pais, que é um constante desafio. Elizabeth, cita um documento 

recebido em que orienta que é preciso avaliar as condições dos servidores e 

alunos, como faixa etária e comorbidades. Artur, aborda as condições de coleta 

de dados, como chegar aos alunos vulneráveis. O próximo passo deve ser como 

fazer essa pesquisa a nível de instituição ou campus. Mateus, uma das funções 

desse grupo é levar as demandas para o GT central, pode ser que sua primeira 

atribuição deva ser a elaboração desse questionário, devendo remeter à 

reitoria, não ficando apenas como uma boa vontade dos campi, podendo 

contemplar as colocações da representante dos alunos, se apenas dar acesso 

digital a esse aluno, responde suas necessidades. Artur enumera os marcos 

para pautar as discussões de regulamentação: retorno quando a pandemia 

tiver controle, atendimento aos alunos vulneráveis, considerar local para 



estudo. Kátia (SOEP), esclarece que, para o setor atender os alunos durante o 

período de afastamento, é necessário que tenhamos ferramentas síncronas 

para estabelecer a comunicação com alunos e responsáveis, como chat, 

aplicativos de videoconferência ou vídeo chamada pelo aplicativo Whatsapp, 

sendo este considerado o melhor por ser mais utilizado entre todos alunos e 

responsáveis. Ainda esclarece que o e-mail não atende a essa atribuição, pois o 

contato assíncrono torna o atendimento muito fragmentado, vindo a 

comprometer o objetivo do atendimento. Artur propõe providenciar chips para 

a equipe desempenhar esta função em home office. Janaína (Resp), pensa em 

fazer grupos de responsáveis por turmas pelo whatsapp, tendo ali um 

responsável como representante para colher os telefones e demandas para 

que sejam trazidas para discussão. Artur, sugere que o grupo tenha como 

agenda de reunião às quintas feiras, à 9h. Matheus sugere dar publicidade da 

ata nas páginas oficiais do campus, o grupo concorda. Artur faz as 

considerações finais, agradece a participação de todos, destacando as 

participações das representantes dos alunos e responsáveis e encerra a 

reunião. 


