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pedagógicas e administrativas 

 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia de Covid-

19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).1 O termo pandemia se refere ao momento em 

que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada pelas pessoas. 

Ainda em Março, o Ministério da Saúde declarou transmissão comunitária nacional.2 Em termos práticos, 

a declaração foi um comando do Ministério da Saúde para que todos os gestores nacionais adotassem 

medidas para promover o distanciamento social e evitar aglomerações, conhecidas como medidas não 

farmacológicas.  

Em nota3 do dia 16 de março, a Reitoria do Colégio Pedro II  determinou a suspensão das aulas 

presenciais da Educação Infantil à pós-graduação em todos os campi do Colégio Pedro II. A nota 

considerou a situação de pandemia viral declarada pelas autoridades de saúde do país; a decisão tomada 

pelos membros do CONSUP em 13/03/2020; os contatos do Reitor com membros do CONIF na Comissão 

Governamental de crise e a suspensão das aulas nas redes pública e privada do Estado do Rio de Janeiro.  

A nota determinou a manutenção presencial apenas dos serviços essenciais. Os demais serviços 

administrativos passaram a ser realizados de forma remota. Foi criado pela nota o Comitê de Emergência, 

no âmbito da Reitoria, constituído pelas Pro-Reitorias e o Reitor. É importante ressaltar que a nota delegou 

aos dirigentes dos campi regulamentar sobre as questões referentes à manutenção das atividades 

presenciais dos serviços essenciais, bem como o estabelecimento dos demais serviços de forma remota, 

evitando a descontinuidade e acúmulo das ações administrativas. Cabendo ainda aos dirigentes dos campi 

verificar quando da impossibilidade do serviço ser desempenhado remotamente, podendo acarretar em 

revezamento entre os servidores para o cumprimento das ações administrativas. 

 
1 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml 
2 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46568-ministerio-da-saude-declara-transmissao-comunitaria-
nacional 
3 http://www.cp2.g12.br/noticias_destaque/10060-nota-oficial-%C3%A0-comunidade-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46568-ministerio-da-saude-declara-transmissao-comunitaria-nacional
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46568-ministerio-da-saude-declara-transmissao-comunitaria-nacional
http://www.cp2.g12.br/noticias_destaque/10060-nota-oficial-%C3%A0-comunidade-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html


 

Criação do Comitê de Trabalho sobre o novo Coronavírus no Campus Engenho Novo II  

No âmbito do Campus Engenho Novo II, considerando o cenário epidemiológico e visando definir 

estratégias de prevenção e contenção do contágio do Coronavírus, em 14 de março de 2020, a Direção 

Geral instituiu a Portaria nº 03 criando o Comitê de Trabalho sobre o novo Coronavírus (Covid-19). O 

Comitê tem como composição a Direção-Geral, a Direção Administrativa, a Direção Pedagógica, o 

Gabinete Médico e o Setor de Gestão de Pessoas, do Campus. Sua função central é discutir os possíveis 

avanços e definir orientações de acordo com o cenário local e com as orientações emanadas da Reitoria e 

dos Ministérios da Educação e da Saúde.   

Em 16 de março, a primeira reunião do Comitê com os chefes dos setores técnicos e pedagógicos 

se deu de forma ainda presencial, com todas as precauções devidas. Das discussões emanadas desta 

primeira reunião, a Direção Geral do Campus Engenho Novo II instituiu a Ordem de Serviço nº014 que 

dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, no âmbito do campus, 

tratando de situação excepcional e transitória. 

Dada a ausência de uma regulamentação oficial proveniente da Reitoria, mas considerando a nota 

emanada do Conselho Superior do Colégio Pedro II (CONSUP), bem como a Nota Oficial à comunidade 

expedida pela reitoria, ambas anteriormente citadas, a Ordem de Serviço se traduz num esforço de 

regulamentação para a gestão e efetivação do trabalho no campus Engenho Novo II. Tal ordem se pautou, 

não somente das notas emanadas na instituição, mas na Instrução Normativa nº195, de 12 de março de 

2020, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia. Tal Instrução 

Normativa, seria posteriormente complementada e/ou modificada pelas demais Instruções Normativas 

exaradas sobre o tema. 

Nos meses que se seguiram, em reuniões virtuais e decisões divulgadas pelo site Institucional do 

Colégio Pedro II, e replicadas pelo site oficial do Campus, o Comitê de Urgência da Reitoria vem 

periodicamente mantendo a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas em toda a instituição. 

Demais fóruns consultivos e deliberativos foram mantidos através de encontros virtuais, com a 

participação da Direção Geral do Campus Engenho Novo II, que atualiza a toda a comunidade escolar 

através dos meios eletrônicos disponíveis. 

 
4 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/03/16/ordem-de-servico-no-001-medidas-temporarias-de-
prevencao-ao-contagio-pelo-novo-coronavirus-no-ambito-do-campus-engenho-novo-ii/ 
 
5 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008 

http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/03/16/ordem-de-servico-no-001-medidas-temporarias-de-prevencao-ao-contagio-pelo-novo-coronavirus-no-ambito-do-campus-engenho-novo-ii/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/03/16/ordem-de-servico-no-001-medidas-temporarias-de-prevencao-ao-contagio-pelo-novo-coronavirus-no-ambito-do-campus-engenho-novo-ii/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008


 

Formação do Grupo de Trabalho sobre Protocolos Sanitários, Pedagógicos e de 

Acolhimento 

Em reuniões do Conselho de Dirigentes da Instituição (CODIR) ocorridas em maio e junho de 

2020, delineou-se, entre os diretores, a proposta de construção em cada um dos campi de grupos de 

trabalho que pudessem discutir o ambiente escolar em momento pós-pandêmico. A proposta foi também 

discutida e aprovada durante reunião do Conselho Administrativo e Pedagógico do campus realizada em 

24 de maio de 2020. Então, os representantes do Conselho de Dirigentes no Conselho Superior (CONSUP) 

solicitaram como inserção de pauta a aprovação dos GTs dos campi, em reunião do CONSUP de 06 de 

junho.  

Desta forma, a pauta sobre os grupos de trabalho dos Campi, com a recomendação de ampla 

representatividade pelos membros da comunidade escolar foi aprovada. Ainda como deliberação do 

CONSUP, o fórum superior aprovou a elaboração de um Grupo de Trabalho Central com 

representatividade dos demais fóruns, segmentos representativos do Consup, entidades e um representante 

de cada GT dos campi. O representante do GT dos campi teria como função central encaminhar as 

discussões realizadas no âmbito local. 

Em 16 de junho de 2020, a Direção Geral do Campus Engenho Novo II instituiu o Grupo de 

Trabalho sobre Protocolos Sanitários, Pedagógicos e de Acolhimento para o retorno das atividades 

presenciais através da Portaria nº05.  O Grupo de Trabalho do campus foi formado pela Direção-Geral, 

Direção Pedagógica, Superintendência Geral, Gabinete Médico, um representante de cada equipe 

disciplinar e de cada setor pedagógico e dois representantes dos estudantes, sendo facultativo aos demais 

setores e segmentos a participação. A Portaria define em seu Artigo 3º e 4º os objetivos centrais do GT, 

bem como seu vínculo com o Conselho Superior da Instituição.  

“Art. 3º - O Grupo de Trabalho irá analisar informações sobre o atual cenário epidemiológico e discutir protocolos já adotados 

em outras instituições a fim de encaminhar, respeitando as normativas dos Ministérios da Educação e da Saúde, sugestões que 

possam auxiliar na elaboração dos Protocolos Institucionais que serão determinados pelo Conselho Superior. Art. 4º - A atuação do 

Grupo de Trabalho está vinculada ao período de discussão do tema no Conselho Superior e estará encerrada quando as deliberações 

oficiais forem publicadas.” 

 O Grupo de Trabalho sobre Protocolos Sanitários, Pedagógicos e de Acolhimento tem se reunido 

por videoconferência, conforme orientações do ministério de saúde, toda segunda-feira às 14h.  Como 

consequência do trabalho do GT, após informarmos nossa demanda por maiores orientações, fomos 

convidados a participar como ouvintes do Grupo de Trabalho  (GT-PGEBS nas Escolas/COVID) do 

Programa de Pós-Graduação Stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde do Instituto Oswaldo 



Cruz/FioCruz. A Diretora Pedagógica do campus, professora Cristina Magela, tem sido nossa 

representante nesse Grupo de Trabalho. 

 Até o momento, o Grupo de Trabalho do campus elaborou um documento, encaminhado através 

de seu representante, ao GT Central do CONSUP, com a descrição dos protocolos sanitários considerados 

essenciais para mitigar a transmissão da Covid-19 no âmbito da escola, quando as condições de saúde 

locais forem propícias ao retorno das atividades presenciais e quando houver determinação oficial para 

tal. Dentre as medidas indicadas estão disponibilização de álcool-gel a 70% (totens e dispensers), 

obrigatoriedade do distanciamento e do uso de máscaras, controle de sintomas gripais com medição de 

temperatura, uso de tapetes sanitizantes, aumento do número de pontos de lavagem das mãos, entre outras 

medidas já preconizadas em documentos dos Ministérios da Saúde e da Educação.  

 O trabalho deste grupo segue agora para discussão dos aspectos relacionados ao acolhimento, pois 

há grande preocupação com a saúde emocional de estudantes e servidores, e às propostas pedagógicas, 

respeitando as orientações emanadas dos departamentos mas, ao mesmo tempo, buscando ajustá-las à 

realidade de nosso corpo discente. 

 Com o objetivo de aproximar e dar voz aos responsáveis, foi criado um e-mail específico para 

contato com o Grupo de Trabalho do ENII. As mensagens, com dúvidas, críticas e sugestões, enviadas 

para canalabertocen2@gmail.com são encaminhadas diretamente ao GT que, assim, tem acesso aos 

anseios das famílias do campus.  

 

Atividades Pedagógicas no site da Campus Engenho Novo II 

Em 18 de Março de 2020, em nota a comunidade escolar, o Reitor do Colégio Pedro II explicitou os 

seguintes entendimentos e posicionamentos sobre os documentos ministeriais exarados pelo MEC quanto 

às práticas de educação a distância (EAD) durante o período de suspensão das atividades escolares: 

“1- As ações de ensino à distância não poderão ser consideradas como aulas ou conteúdos ministrados e nem poderão ser 

contabilizadas como carga horária e dias letivos efetivados. 

  2- Não é possível exigir que os estudantes se engajem nas ações educacionais a distância, sem o desenvolvimento de uma cultura 

prévia de acesso a ambientes virtuais de aprendizagem. 

  3- A atuação docente em atividades de ensino a distância requer capacitação, infraestrutura e planejamento conjunto com os 

Coordenadores Gerais dos Cursos, o que neste momento é inviável de obtermos no tempo requerido. 

 4- Não é possível garantir que o trabalho docente remoto, neste momento, substituirá a necessidade da reposição dos dias letivos 

não trabalhados e os conteúdos não ministrados, salvo determinação expressa do Ministério da Educação ao Colégio Pedro II. 

  

Portanto, mesmo compreendendo a preocupação da comunidade com a atual situação escolar causada pela pandemia viral, 

lembramos que estamos sob um estado de calamidade pública. Apesar disto, não acolheremos as iniciativas que forem tomadas de 

mailto:canalabertocen2@gmail.com


modo individual e que imponham aos docentes e estudantes soluções escolares não planejadas previamente e sem a assessoria 

técnica da PROEN e dos Coordenadores Gerais a ela subordinados. 

  Se houver no seio da PROEN e de seus Coordenadores Gerais ações para manter os estudantes vinculados ao estudo e se 

esta for a decisão da Academia do CPII, sugerimos a utilização das salas virtuais criadas pela PROPGPEC e do seu repositório de 

conteúdo, desde que os estudantes estejam todos enturmados, o que em caso contrário se constituiria em um óbice intransponível.” 

6 

 

Os mesmos posicionamentos e entendimentos têm sido mantidos pela Reitoria até o momento 

presente e ratificados pelo Comitê de Urgência da Reitoria durante o período de suspensão das atividades 

pedagógicas e administrativas na instituição. Desde, então, através da elaboração de equipes de docentes 

dos departamentos pedagógicos, nossa Direção Pedagógica tem recebido das coordenações gerais e 

pedagógicas do campus atividades e sugestões. Postamos no site do campus7 e encaminhamos informes 

por email para que estudantes e responsáveis possam ter acesso às atividades. Visando ampliar o alcance 

destes informes, a direção criou um canal de transmissão de notícias no Telegram, aplicativo de 

mensagens de fácil utilização em smartphones. O canal “Informes do Engenho Novo II” foi criado em 08 

de julho e conta com quase 300 inscritos até o momento. Esta será mais uma ferramenta na comunicação 

entre a escola e as famílias, mas não substituirá o uso de e-mails, que continua sendo o meio oficial de 

informação. 

 

 

Atividades e Projetos Pedagógicos no site do Campus Engenho Novo II 

 

Desde que as atividades presenciais foram suspensas, a equipe pedagógica vem alimentando a 

página oficial do campus informes da reitoria e da direção, atualidades e informativos relacionados à 

pandemia de COVID-19 e sugestões de materiais e atividades.  

 

Algumas postagens se referem a projetos periódicos como o “Biblioteca indica” (FIG.1), da 

equipe da Biblioteca Hélio Fontes, com indicações de livros e sites pertinentes aos temas transversais e 

de interesse do nosso alunado. O projeto “Biblioteca indica está em sua sétima edição e visa não só 

manter vivo o hábito de leitura dos nossos alunos, como construir novos leitores, mantendo o contato 

entre nossos estudantes e a biblioteca8.  

 
6 http://www.cp2.g12.br/atos_administrativos/10075-nota-%C3%A0-comunidade-ensino-%C3%A0-
dist%C3%A2ncia.html 
7 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/ 
8 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/category/bibliotecaindica/ 

http://www.cp2.g12.br/atos_administrativos/10075-nota-%C3%A0-comunidade-ensino-%C3%A0-dist%C3%A2ncia.html
http://www.cp2.g12.br/atos_administrativos/10075-nota-%C3%A0-comunidade-ensino-%C3%A0-dist%C3%A2ncia.html
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/category/bibliotecaindica/


 

FIGURA 1. Postagem da 6ª edição do Projeto Biblioteca Indica, publicada em 01 de julho de 2020. 

 

 

O Comitê de Trabalho sobre o novo Coronavírus (Covid-19) do Campus Engenho Novo II também 

tem alimentado o site do campus (FIG. 2) no sentido de informar à comunidade escolar sobre novas 

pesquisas e protocolos elaborados pelos órgãos oficiais ligados à saúde, como a Organização Mundial de 

Saúde, o Ministério da Saúde e institutos como a FioCruz. Tais ações do Comitê visam informar e alertar 

à comunidade sobre a importância do tema, bem como sobre medidas de precaução e biossegurança de 

todos. A ideia central é construir virtualmente uma campanha de conscientização sobre a Covid-19, 

buscando difundir formas para diminuição do contágio entre os membros da comunidade escolar. 

  

A Superintendência Geral do Campus, junto ao Gabinete Médico e ao Setor de Gestão de Pessoas 

também tem contribuído com orientações e sugestões aos servidores tão fundamentais em tempos de 

pandemia (FIG.3). Tais informações, como o cuidado com a saúde mental em decorrência do isolamento, 

embora tenham como público alvo os servidores do campus, ajudam a toda a comunidade escolar na 

medida em que divulgam protocolos de cuidados e campanhas de saúde física e mental.9 

 

 
9 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/24/cuidando-da-nossa-saude-mental-durante-a-pandemia/ 

http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/24/cuidando-da-nossa-saude-mental-durante-a-pandemia/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/24/cuidando-da-nossa-saude-mental-durante-a-pandemia/


A. B. 

FIGURA 2. Exemplos de postagens realizadas pelo Comitê do Campus Engenho Novo II. Em A, 

publicação da cartilha da UNIFAP com sugestões para cuidar da saúde mental durante a pandemia.10 Em 

B, indicação de atendimento psicológico realizado virtualmente pela Cruz Vermelha Brasileira.11   

 

 

FIGURA 3. Postagem realizada pela Superintendência Geral do EN2 em parceria com o Gabinete Médico 

e o Setor de Gestão de Pessoas.  

 

 
10 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/03/28/cuidando-da-saude-mental-em-tempos-de-coronavirus-
cartilha-da-unifap/ 
11 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/04/13/atendimento-online-departamento-de-psicologia-da-cruz-
vermelha-rj/ 

http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/03/28/cuidando-da-saude-mental-em-tempos-de-coronavirus-cartilha-da-unifap/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/03/28/cuidando-da-saude-mental-em-tempos-de-coronavirus-cartilha-da-unifap/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/04/13/atendimento-online-departamento-de-psicologia-da-cruz-vermelha-rj/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/04/13/atendimento-online-departamento-de-psicologia-da-cruz-vermelha-rj/


 

 

 Temos feito a divulgação dos espaços virtuais da instituição como a Plataforma Cp2 Digital12. A 

plataforma como um ambiente virtual de aprendizagem13 disponibiliza materiais por série alimentados 

pelos Departamentos Pedagógicas (FIG.4). Os materiais, segundo a Pro-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, que organiza a plataforma, não têm como objetivo substituir o conteúdo do 

ano letivo, mas sim de manter em nossos alunos o hábito de estudo. As informações para acesso à 

plataforma, além de divulgadas na página do campus, foram também enviadas a todas as famílias através 

de e-mail da direção. A secretaria do campus esteve à disposição, por e-mail, para informar número de 

matrícula dos alunos, informação necessária ao acesso. 

 

 

  

 

FIGURA 4. Exemplos de postagens sobre os ambientes virtuais de aprendizagem e a plataforma              

CP2 Digital. 

 

Os diversos setores pedagógicos estiveram empenhados em sugerir atividades à comunidade 

escolar. O Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do campus, 

apresentou sugestões de atividades para as famílias14, esclarecimentos sobre o autismo15 e organizou uma 

entrevista, em plataforma virtual, com o Professor José Pacheco16, educador e fundador da Escola da 

Ponte, em Portugal (FIG.5). 

 
12 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/03/26/cp2-digital-videoaulas-exercicios-e-simulados/ 
13 . ead.cp2.g12.br. 
14 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/05/napne-traz-reflexao-e-sugestoes-de-atividades-para-a-familia/ 
15 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/18/dia-do-orgulho-autista-1806/ 
16 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/30/reformulacao-curricular-em-periodo-pos-pandemico-desafios-
e-possibilidades-para-uma-pedagogia-democratica/ 

http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/03/26/cp2-digital-videoaulas-exercicios-e-simulados/
https://ead.cp2.g12.br/login/index.php
https://ead.cp2.g12.br/login/index.php
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/05/napne-traz-reflexao-e-sugestoes-de-atividades-para-a-familia/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/18/dia-do-orgulho-autista-1806/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/30/reformulacao-curricular-em-periodo-pos-pandemico-desafios-e-possibilidades-para-uma-pedagogia-democratica/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/30/reformulacao-curricular-em-periodo-pos-pandemico-desafios-e-possibilidades-para-uma-pedagogia-democratica/


 

 

  

FIGURA 5. Postagens realizadas pela equipe do NAPNE do ENII com informações e sugestões de 

atividades para os estudantes e suas famílias. 

 

 Desde que as atividades acadêmicas foram suspensas, algumas equipes disciplinares optaram por 

postar na página do campus suas sugestões de atividades e materiais17,18. Foram inúmeras as postagens 

realizadas até a presente data. Sugestões de leitura, vídeos, aulas interativas, palestras, exercícios diversos, 

podcasts, projetos, sites construídos pelas equipes19,20, tudo feito com muito comprometimento, visando 

aproximar os professores de seus estudantes. Todas as publicações podem ser facilmente acessadas na 

barra de menu inicial, no topo da página do campus, ao clicar em ALUNOS>SUGESTÕES DE 

ATIVIDADES (FIG.6). 

 
17http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/category/sugestoes-de-atividades-de-historia/ 
18 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/category/sugestoes-de-atividades-de-lingua-portuguesa/ 
19 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/02/equipe-de-matematica-disponibiliza-espaco-para-tirar-
duvidas-de-conteudos-ja-estudados-em-series-anteriores/ 
20 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/07/10/confira-as-novas-publicacoes-da-equipe-de-quimica/ 

http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/category/sugestoes-de-atividades-de-historia/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/category/sugestoes-de-atividades-de-lingua-portuguesa/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/02/equipe-de-matematica-disponibiliza-espaco-para-tirar-duvidas-de-conteudos-ja-estudados-em-series-anteriores/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/02/equipe-de-matematica-disponibiliza-espaco-para-tirar-duvidas-de-conteudos-ja-estudados-em-series-anteriores/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/07/10/confira-as-novas-publicacoes-da-equipe-de-quimica/


 

 

FIGURA 6. Menu para acessar as 

sugestões de atividades para o período 

de suspensão das atividades 

acadêmicas presenciais. Acesso 

através da página oficial do campus 

Engenho Novo II. 

 

 

 

Formulários e pesquisas sobre o acesso às propostas do site e plataformas institucionais 

Ao longo dos meses de junho e julho, a Direção Pedagógica do Campus, junto ao SOEP, construiu 

um formulário on line para análise do acesso e uso de nossos estudantes com relação aos materiais, 

atividades e sugestões que temos constantemente postado em nosso site. 21 O link para preenchimento do 

formulário foi enviado às famílias através de e-mail oficial, mas foi também postado em nossa página 

(FIG. 7) e compartilhado através do grupo do Telegram.  

 A. B.  

FIGURA 7. Publicações feitas na página do campus sobre o início da pesquisa (A) e com a apresentação dos 

resultados parciais e a reabertura do formulário até 25 de julho de 2020 (B). 

 
21 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/03/campus-engenho-novo-ii-realiza-pesquisa-sobre-acesso-e-
utilizacao-do-blog/ 

http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/03/campus-engenho-novo-ii-realiza-pesquisa-sobre-acesso-e-utilizacao-do-blog/
http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/06/03/campus-engenho-novo-ii-realiza-pesquisa-sobre-acesso-e-utilizacao-do-blog/


Durante todo o período de suspensão das atividades acadêmicas presenciais, a equipe pedagógica 

do Campus tem alimentado nosso blog com diversas publicações, que incluem, conforme já explicitados 

aqui, informes oficiais da reitoria, postagens selecionadas por nosso Comitê de Trabalho sobre o 

Coronavírus e sugestões de atividades, materiais, lives, palestras, filmes, e outros. Embora sejam 

sugestões, e portanto não obrigatórias, para nós tornou-se essencial sabermos se nossos alunos estão 

acessando e utilizando estes materiais. Além disso, o formulário também insere nossas preocupações com 

as dificuldades enfrentadas por todos ao longo deste período. O formulário, ainda em processo de coleta 

de dados, busca ter algumas informações das famílias para planejar melhor o acolhimento na retomada 

futura das atividades presenciais. Os resultados coletados, ainda que parciais, podem ser acessados na 

página do campus.22 Esperamos que, durante o mês de agosto, tenhamos o resultado consolidado da 

pesquisa, para que possamos construir propostas de acolhimento e apoio cognitivo, em conjunto com os 

departamentos, específicos para as necessidades que se apresentam em nossa comunidade.  

Para facilitar a elaboração de propostas integradas entre as disciplinas e atender as especificidades 

de cada ano de escolaridade, foi aprovada em no Conselho Administrativo e Pedagógico do campus a 

estruturação de grupos de séries, que se reunirão virtualmente a partir de agosto, após a realização dos 

colegiados departamentais. Também durante este Conselho delineou-se a proposta de realizar atividades 

virtuais com os responsáveis, tendo como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido até o momento, no 

sentido de garantir as medidas sanitárias para o retorno seguro, e as propostas da equipe pedagógica para 

o acolhimento e o apoio cognitivo. 

São muitos os desafios que se impõem: a reorganização dos conteúdos em um novo planejamento; 

a necessidade de garantir condições igualitárias de acesso digital; a busca por condições seguras para o 

convívio presencial; a melhoria na comunicação entre escola e responsáveis. A escola tem atuado em 

todas estas frentes e busca aprimorar suas ações a todo tempo. Temos certeza de que juntos vamos superar 

as dificuldades e construir um caminho de aprendizagem para todos, com segurança e afetividade. 

 

 
22 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/07/10/pesquisa-cen2-resultados-e-reabertura-do-formulario/ 

http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/07/10/pesquisa-cen2-resultados-e-reabertura-do-formulario/

