
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO CENTRAL 
DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA DO COLÉGIO PEDRO II 
2020 

 
Ao um dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 
catorze horas, por meio de aplicativo de áudio e vídeo, foi 
realizada a reunião virtual ordinária, com os representantes 
dos campi, do CREIR, dos segmentos do CONSUP, 
CONEPE, PROEN, SINDSCOPE, CODIR, CONDEPAR e 
ADCPII, que participam deste Grupo de Trabalho (GT) do 
Colégio Pedro II. A reunião teve como pauta: Finalizar a 
composição dos membros da comissão para organização 
dos dados do eixo segurança sanitária; Escuta dos 
profissionais de saúde deste GT sobre o eixo protocolo 
sanitário; Definir pontos do eixo acolhimento e saúde 
emocional; Participação da representante da Seção de 
Educação Especial nas reuniões do GT quando forem 
tratados assuntos referentes ao NAPNE; Definir pontos dos 
outros 2 eixos.  

 
Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 1)  
 
No início da reunião, houve a formação da mesa:  
 
COORDENAÇÃO DA MESA: Ana Cristina Carpi (São Cristóvão I) 
ATA: Matheus Castro (Docente CONSUP) e  
INSCRIÇÕES: Renata Augusta (Humaitá II) 
TEMPO: Marcos Lacerda (Centro) 
LISTA DE PRESENÇA: Ana Cristina Carpi (São Cristóvão I) 
 
Às 14h15, após se formar a mesa, o ponto foi aberto para Informes. 
 
INFORMES:  

 
Rafael Sotero (Tijuca 1) – Substituição com relação ao membro do GT central 
para se alinhar ao novo momento do GT. Assunção da titularidade por parte do 
Rafael e da suplência por parte da Kira e saída da Maíra. Estão elaborando 
sugestões de protocolos, e o trabalho a partir de segunda é compilar um 
documento único para trazer ao GT Central a partir das contribuições das 
diversas áreas.  
Eduardo Gama (CONEPE) – Se ofereceu para ir CONSUP fazer a explicação 
do 5º documento enviado pelo CONEPE, mas houve a sugestão de que não 
haveria a necessidade pelas aproximações dos documentos. Houve uma 
dúvida que não foi sanada, e que deveria ter a presença de um conselheiro do 
CONEPE para fazê-lo. O CONEPE apreciou documentos e no CONSUP foi 
dito o contrário, mas o que houve foi uma segmentação dos documentos. O 
artigo nono foi suprimido da portaria 1665 pelo entendimento de que não 
haveria oferta de conteúdos para os estudantes não-concluintes, enquanto no 
entendimento do informante, existe um contexto de conteúdos e que a retirada 
do artigo desprotege estes estudantes.  



Katia Schaeffer (CREIR) – Informou no GT local que precisava ter uma aba 
com o link para que tivessem acesso às informações do Blog do CREIR no 
espaço virtual do GT Central. Pedir para inserir o link na aba do GT Central. 
Ainda tem dois campi que não estão na aba do GT Central, para que todos 
estejam incluídos nesta aba.  
Cintia Maia (PROGESP) – O grupo elaborou em equipe um protocolo e 
encaminhado para o email do GT, equipe de saúde e segurança 
multidisciplinar.  
Matheus Castro (Docente CONSUP) – Informe sobre a reunião do CONSUP, 
que não houve polêmica com relação ao quinto documento saído do CONEPE, 
por isso, se entendeu que não haveria necessidade de uma maior explicação 
por parte do CONEPE, mas que seria importante a entrada para divergências e 
questões relativas às portarias. Houve aprovação na íntegra do quinto 
documento saído do CONEPE. E se debateu ao longo das duas últimas 
reuniões as Portarias 1665, 1666 sendo esgotadas, e restando a portaria 1667 
para deliberação.  
Antonio (Tijuca 2) – O protocolo sanitário elaborado pela Tijuca 2 já está no 
drive disponível.  
Alex Wener (São Cristóvão III) – Manifestar o apreço à apresentação do 
trabalho no Setor de Qualidade de Vida, apresentou no grupo whatsapp a 
sugestão para participação da médica que faz o plantão no campus, já que ela 
interage no GT Local e ajudou a compor o documento de medidas sanitárias. 
Elementos deste documento foram levados para contribuir no documento 
anunciado sobre o Protocolo apresentado anteriormente pela Cintia 
(PROGESP). 
Cintia Maia (PROGESP) – Protocolo elaborado no final de julho, mas não 
contempla as discussões dos campi, não houve esta incorporação.  
Marcos (Centro) – O campus vai enviar um protocolo sanitário para o drive, 
elaborado pelo gabinete médico do campus. Este já foi encaminhado, mas vai 
conferir o drive para ver se está lá, e se não estiver, vai reenviar o documento. 
Ricardo Oliveira (Realengo I) – O campus já possui um protocolo feito a 
várias mãos pelos médicos, técnicos de enfermagem e outros membros do 
setor e já está disponível na parte específica.  
Ana Cristina Carpi (São Cristóvão I) – Entende que a maioria dos campi já 
têm algo sendo feito, uma previsão de cenários possíveis para os retornos. 
Teve reunião com os responsáveis, muito boa. Crê que um protocolo será 
tranquilo, mas que a dificuldade é lidar com o Parecer do CNE, e não sabe 
como vai conseguir lidar com esse retorno, caso não haja vacina, como ficará o 
ano que vem?  É necessário encaminhar respostas coletivas para a 
organização e planejamento de 2021. Melhorar a comunicação com as famílias 
para trabalhar este protocolo.  
Eduardo Gama (CONEPE) – Preocupado por achar que as coisas não estão 
totalmente pacificadas. O Colégio foi provocado pelo MP por não fazer a EAD, 
que respondeu com um Plano de Ação. Houve uma resposta com a Nota 
Técnica de que o Plano de Ação prestasse esclarecimentos sobre pontos que 
estão como lacunas, no entendimento do MP. Preocupado com a possível 
perda do ano letivo de 2020 no pacote de 2021 

 
Às 15h07, os pontos de pauta foram aprovados e abertos para discussão. 
 



DELIBERAÇÕES: 
1. Composição dos membros da comissão para organização dos 

dados do eixo segurança sanitária. 
Aprovada a Inclusão de segmentos que não possuem cadeira no GT Central 
para participar da Comissão de elaboração de Protocolos Sanitários. Foram 
inseridos os setores de responsáveis e do NAPNE.  
 
Creir – Katia Schaefer 
EFI – Leda Aló 
EFII –  
EM/PROEJA/TÉCNICO –  
Discente – Beatriz 
Médico –  
Nutricionista –  
NAPNE –  
Responsável – Patricia Satyro 

 
2. Escuta dos profissionais de saúde deste GT sobre o eixo protocolo 

sanitário 
 
Há um grupo de whatsapp dos profissionais/setor de saúde, que estuda e 
discute para a elaboração de um documento único para ser debatido na 
comunidade escolar sobre o assunto.  
 
O Protocolo elaborado pela PROGESP teve por objetivo dar diretrizes mais 
gerais para a instituição. Utilizou como base fontes como o CDC, entre outras 
relevantes neste campo. Tem elementos centrais como: distanciamento, 
utilização de insumos de proteção (máscara, álcool em gel, espaços corretos 
de higiene). 
 
Seguir o trabalho nos campi a partir dos documentos já existentes, remeter os 
documentos para que a Comissão possa compilar, haver o debate, e, 
posteriormente remeter para o grupo formado na PROGESP dar um parecer 
técnica e voltar para finalização no GT Central.  
 

3. Definir pontos do eixo acolhimento e saúde emocional. 
 
 

● Intensificar campanha de retorno do questionário elaborado e enviado 
pela PROGESP 

● Fazer um documento de orientação de protocolos de acolhimento e 
saúde emocional 

● Pensar em três frentes: servidores/SOEP/educandos 
● Fazer novo mapeamento em fevereiro para atualizar as informações 

antes do retorno presencial 
● Mapear o que cada campus/CREIR está fazendo relativamente a este 

eixo 
● Pensar nas ações de acolhimento em relação ao retorno (rodas de 

conversa, espaços de escuta, período de acolhimento no retorno, etc.) 
 



Construção de texto (Ana Cristina Carpi) para que o email possa ser disparado 
pelo GT para os diversos fóruns da escola e fazer uma ampla divulgação do 
questionário da PROGESP incentivando a participação na pesquisa 
institucional.  
 
Após superar cada eixo, retornar de modo detalhado ao trabalho de cada eixo, 
a começar pelo eixo pedagógico.  
 
Encaminhamento para a próxima Reunião: 
 

● Discutir e estruturar eixo de infraestrutura. 
 

Nós, Matheus Castro (Docente - CONSUP) e Katia Schaeffer (CREIR) 
lavramos a presente ata. 
 
 

ANEXO 01 
LISTA DE PRESENÇA DA 15ª REUNIÃO DO GT CENTRAL DE 

PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA 
EM 01/10/2020 

REPRESENTAÇÃO NOME E-MAIL  

CONSUP - Responsável 
Titular: Andrea B de Oliveira ausente 

Suplente: Patrícia Satyro presente 

CONSUP - Discente 
Titular: Matheus Trindade ausente 

Suplente: Beatriz Souza presente 

CONSUP - Egresso Titular: Bárbara Loureiro ausente 

CONSUP - Docente 
Titular: Luiza Colombo ausente 
Suplente: Matheus Castro presente 

CONSUP - TAE 
Titular: William Carvalho ausente 

Suplente: -  - 

CODIR 
Titular: Mônica de Souza ausente 

Suplente: Jesen presente 

CONEPE 
Titular: Eduardo Gama presente 

Suplente: Adjovanes Almeida ausente 

CONDEPAR 
Titular: Carine Cadilho presente 

Suplente: Christiane Coelho ausente 

PROEN 
Titular: Leda Aló presente 

Suplente: Lourdes Jeanhennaud ausente 

PROGESP 
Titular: Robisney Avelar presente 

Suplente: Cíntia Maia  presente 

ADCPII 
Titular: Laís Cerri ausente 
Suplente: Tiago Cavalcante ausente 

SINDSCOPE 
Titular: Luisa Azevedo Guedes ausente 
Suplente: Perseu Silva ausente 

Centro  
Titular: Marcos Lacerda presente 

Suplente: Marcos Vinicius ausente 

CREIR 
Titular: Katia B. Schaefer presente 

Suplente: Maria Clara Camões ausente 

Duque de Caxias 
Titular: Thiago Aquino presente 

Suplente: - ausente 

Engenho Novo I 
Titular: Martha Valente  presente 
Suplente: Kamilla Cardoso presente 



Engenho Novo II 
Titular: Julia Campos ausente 

Suplente: Ricardo Pedroza Vieira presente 

Humaitá I 
Titular: Mariana Santana presente 
Suplente: Teca Galvão ausente 

Humaitá II 
Titular: Renata Augusta presente 

Suplente: Carolina Vilela ausente 

Niterói 
Titular: Isabella Brasil ausente 
Suplente: Leonardo Mota presente 

São Cristóvão I 
Titular: Ana Cristina Carpi presente 

Suplente: Fernando Braga presente 

São Cristóvão II 
Titular: Alita Caiuby presente 

Suplente: Marcos Lima presente 

São Cristóvão III 
Titular: Alex Werner presente 

Suplente: Patrícia Correa ausente 

Realengo I 

Titular: Elena Ignácio presente 

Suplente: Edgar Miranda ausente 

Convidado: Ricardo Oliveira presente 

Realengo II 
Titular: Daniel Lustosa presente 

Suplente: Paula Cruz presente 

Tijuca I 
Titular: Rafael Sotero presente 

Suplente: Kira Medon presente 

Tijuca II 
Titular: Bruno Dias ausente 

Suplente: Antonio Andrade presente 

 
 

 


