
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO CENTRAL 
DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA DO COLÉGIO PEDRO II 
2020 
 

Aos dezenove dias do mês de novembro ano de dois mil e            
vinte, às quatorze horas, por meio de aplicativo de áudio e           
vídeo, foi realizada a reunião virtual extraordinária, com os         
representantes dos campi, dos GRÊMIOS, 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: discussão dos cenários pedagógicos         
possíveis para 2021 (presencial, remoto e híbrido). 

 
Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 1)  
 
No início da reunião, houve a formação da mesa:  
 

Mesa: Alita Caiuby 
Ata: Thiago Aquino 
Lista de presença: Tiago Cavalcante 
Tempo: Eduardo Gama 
Inscrições: Ana Cristina Carpi 
 
Após a formação da mesa, a reunião teve início às 14:13, com a abertura para               
informes e posterior definição da pauta. 
 
Informes 
 
Daniel Lustosa (GT Realengo II) – informa que a Prof. Paula está saindo da              
suplência do GT central, sendo substituída pelo prof. Ian Navarro. 
 
Eduardo Gama (CONEPE) – apresenta as últimas deliberações do CONEPE          
conforme organizadas em documento interno. O CONEPE está trabalhando         
sobre os cenários remoto e semipresencial, priorizando o planejamento das          
atividades que ocorrerão no primeiro semestre do ano-calendário de 2021.          
Enfatiza que o planejamento pode ser modificado de acordo com mudanças na            
situação epidemiológica. Informa que o CONEPE deliberou que o ano letivo           
2020 terá carga horária de 800h, a serem cumpridas de fevereiro/2021 a            
junho/2021; o ano letivo 2021 ocorrerá de julho/2021 a abril/2022. Informa           
ainda que a relatoria deste tema no CONEPE está a cargo das Professoras             
Mônica Coimbra e Anna Cristina Cardozo. Para o ano letivo de 2020, foi             
aprovado em CONEPE o cenário remoto. Por conta da impossibilidade de           
modificação do sistema de lançamento de notas, o ano letivo será dividido em             
3 certificações, porém cada uma destas certificações não necessariamente         
corresponderá a um período temporal definido. Em relação à avaliação, a cada            
certificação os alunos deverão acessar um mínimo de 75% dos conteúdos,           
sendo a avaliação feita a partir de um score de acessos e da realização de               
atividades que resultem em uma nota de 1 a 10. As atividades síncronas             



devem ser preferencialmente gravadas e disponibilizadas, necessitando       
gravação para contabilização de hora aula, pois desta forma garante-se aos           
alunos o acesso ao conteúdo mesmo depois de sua realização. 
 
Alita Caiuby (GT São Cristóvão II) – solicita esclarecimento, por entender que            
há uma organização semestral. 
 
Eduardo Gama (CONEPE) – esclarece que trabalhar os anos letivos de 2020            
e 2021 como um continuum traria uma série de problemas organizacionais em            
relação aos concluintes e ingressantes. 
 
Sophia Rodrigues (Grêmio São Cristóvão II) – solicita esclarecimento sobre          
a natureza das avaliações, se seriam no formato de provas, por exemplo. 
 
Eduardo Gama (CONEPE) – esclarece a nota será em função dos acessos e             
da realização de atividades, mas os detalhes ainda não foram deliberados. 
 
Adjovanes Almeida (CONDEPAR) – informa que assumiu a função de          
representante do CONDEPAR, no lugar da Prof. Carina Cadilho. A vaga de            
suplente do CONEPE, que ocupava até então, será preenchida oportunamente          
pelo conselho. 
 
Alita Caiuby (GT São Cristóvão II) – informa sobre o questionário para            
levantamento sobre os servidores, conforme a IN 109/2020, sobre a força de            
trabalho e sobre o acesso dos servidores a meios/aparelhos digitais no campus            
São Cristóvão II. Relata ainda que o GT local de SCII optou pelo cenário do               
Ensino Remoto.  
 
Thiago Aquino (GT Duque de Caxias) – informa que as disciplinas de            
Educação Musical e Arte na 1ª série do Ensino Médio, por trabalharem com as              
turmas divididas em metades, já não se enquadram no sistema de três            
certificações. Entende portanto que a impossibilidade de alteração no sistema          
de lançamento de notas para o ano letivo de 2020 não impede diferentes             
formas de organização temporal das avaliações. 
 
Daniel Lustosa (GT Realengo II) – relata preocupação com a 2ª série do             
Ensino Médio, por conta da indefinição de data do ENEM. Compartilha da            
preocupação expressa por Sophia, qual seja, a de 2020 ser um ano letivo             
corrido, de fevereiro a junho. Entende que quanto mais espaçadas forem as            
avaliações, melhor será para os estudantes. 
 
Eduardo Gama (CONEPE) – considera pertinentes as duas preocupações         
levantadas. Reforça que o CONEPE pretende planejar um semestre por vez.           
Informa que os Departamentos vão se empenhar em oferecer em um semestre            
o que normalmente é oferecido em um ano. Desta forma, entende que não há              
como evitar totalmente o prejuízo pedagógico, apenas minimizar. Considera         
importante que os estudantes informem às instâncias representativas do         
Colégio sobre o que desejam em relação ao ENEM. 
 



Ana Cristina Carpi (GT São Cristóvão I) – entende que o 1º semestre será              
totalmente remoto, em razão do contexto nacional e mundial. Debate-se no GT            
do campus e no CONPED as condições necessárias para o continuum, ou se             
seria melhor a semestralidade, mas tem dúvidas quanto à possibilidade legal           
de implementação desta última hipótese. Relata que os ajustes da força de            
trabalho são um fator complicador em cenários de ensino parcial ou totalmente            
presencial e que será necessário a reorganização curricular, a avaliação sobre           
a possibilidade de continuidade do trabalho interdisciplinar, a transição entre          
cenários. Considera que outro tema importante é a mediação, a modalidade           
das atividades remotas (síncronas, assíncronas, presenciais) e o cômputo de          
horas.Responsáveis informaram que: outros não estimulam as crianças a         
fazerem as atividades propostas no blog, por não serem obrigatórias; e           
crianças têm sido acompanhadas por professores particulares; e consideram         
necessária uma avaliação diagnóstica para iniciar o trabalho.  
 
Alex Werner (GT São Cristóvão III) – informa que, em uma reunião conjunta             
dos coordenadores pedagógicos e do GT local na última 3ª feira, deliberou-se            
pela recusa da hipótese de retorno presencial, a partir da perspectiva de            
biossegurança atual. Informa que algumas equipes se manifestaram a favor do           
modelo semipresencial, outras do ensino remoto. O GT local solicita mais           
tempo para aprofundar o debate, e se reunirá novamente na semana que vem.  
 
Tiago Cavalcante (ADCPII) – informa que a entidade se reunirá na próxima            
segunda para fechar posicionamento em relação aos cenários. Solicita         
esclarecimento sobre adequação da carga horária docente e expressa receio          
do excesso de atividades para os alunos. 
 
Eduardo Gama (CONEPE) – esclarece que a portaria 3641 estabelece para           
cada professor a disponibilidade de 13,5 horas semanais, e informa que o            
CONEPE trabalha a partir desse dado.  
 
Sophia Rodrigues (Grêmio São Cristóvão II) – relata que o Grêmio considera            
que o ensino híbrido só poderia funcionar com todos os pressupostos do            
ensino presencial e todos os do remoto. Informa que alunos ponderam sobre a             
possibilidade de mudança de plataforma, por considerarem que o Moodle não é            
satisfatório. Informa que o Grêmio entende que melhorias nos auxílios          
estudantis são pré-condição para o retorno. Considera importante ao menos          
mitigar o fator econômico das desigualdades de acesso remoto. Por fim,           
entende que as questões relativas ao ENEM podem ser discutidas mais           
adiante. 
 
Isabela Felippe (Grêmio Duque de Caxias) – informa que o GT local não vai              
trabalhar com cenário 100% presencial. Propõe a redação de documento ao           
CONEPE sobre o tema.  
 
Daniel Lustosa (GT Realengo II) – em relação ao ENEM, ressalta que pela lei              
14040, só ocorre dispensa da obrigatoriedade dos 200 dias letivos no ano em             
que ocorre a pandemia. Portanto, o ano letivo 2021 terá que ser feito em 200               
dias, a não ser que seja dentro do continuum. Preocupa-se com os estudantes             



que irão concluir em 2021. Solicita confirmação se o ano letivo de 2021 vai de               
julho a abril. 
 
Eduardo Gama (CONEPE) – Confirma que essa é a proposta para 2021.            
Adiantamento das férias vai nesse sentido. 
 
Finalizados os informes, foi aprovada a seguinte pauta, seguida da entrada no            
ponto único da mesma:  
 
1. Discussão dos cenários pedagógicos possíveis para 2021. 
 
 
Luiza Colombo (CONSUP – Docente) – propõe teto de 16h para as            
discussões, por conta da Assembléia Geral dos Servidores. 
Proposição aprovada por consenso. 
 
Após debate sobre o ponto de pauta, foi aprovada a redação dos seguintes             
pressupostos sobre os cenários pedagógicos possíveis para 2021, para         
apreciação do CONEPE e posterior encaminhamento ao CONSUP:  
 
1) Tanto o cenário semipresencial quanto o cenário exclusivamente         
remoto têm caráter excepcional, emergencial e provisório, pois na         
Educação Básica é fundamental o ensino prioritariamente presencial para         
garantir a aprendizagem e a devida qualidade no processo educacional. 
 
2) No caso dos cenários presencial e semipresencial, só são possíveis:           
com condições sanitárias seguras para o acesso e permanência dos          
estudantes e familiares nos campi (no que se refere especialmente aos           
níveis de transmissão do vírus nas cidades); com a garantia da execução            
de todos os protocolos sanitários elaborados pelo colégio e da ampliação           
da força de trabalho por meio de contratação. 
 
3) No caso dos cenários semipresencial e remoto, que todos os           
estudantes tenham acesso aos materiais disponibilizados pelo Colégio. 
 
4) É necessário repensar as noções de currículo e avaliação          
considerando as especificidades do momento pandêmico vivido e        
investindo em práticas interdisciplinares e em avaliações formativas que         
contemplem o processo de ensino-aprendizagem e não apenas seu         
produto. 
 
5) Priorizar a elaboração de atividades interdisciplinares e garantir a          
reformulação curricular como forma de cumprir a carga horária prevista          
em lei dentro do prazo determinado. 
 
6) Garantir a manutenção dos Grupos de Trabalho como fóruns de           
avaliação e planejamento contínuos do processo de construção e/ou da          
realização das atividades em cenário exclusivamente remoto ou        
semipresencial, assegurando a participação de responsáveis e       



estudantes, bem como a ampliação do diálogo com toda a comunidade           
escolar para tomada de decisões pedagógicas. 
 
Devido ao avançado da hora, deliberou-se pela suspensão da discussão dos           
itens a seguir, e retomada dos mesmos na próxima reunião: 
 
• Aqueles estudantes que optarem por realizar o curso dos anos letivos de             
2020 e 2021 nos cenários totalmente remoto e híbrido terão a frequência            
computada pelo acesso às atividades assíncronas. Todos aqueles que         
acompanharem as atividades desta forma serão considerados aprovados ao         
final do continuum dos anos letivos 2020 e 2021. 
 
• Que o curso do ano letivo de 2020 e 2021 nos cenários totalmente remoto e                
híbrido seja opcional para os estudantes. Aqueles que optarem por seguir o            
ano letivo, a partir da retomada do calendário, devem ter a garantia a plena              
inclusão digital para o acompanhamento das atividades acadêmicas remotas.         
Aqueles que optarem por aguardar o retorno presencial para fazer o curso,            
poderão optar por trancar sua matrícula, tendo garantido seu direito ao retorno            
em contexto presencial e continuando na série em que se encontravam no ano             
letivo de 2020. • Também deve ser garantido ao estudante o direito ao             
trancamento da matrícula a qualquer tempo no decorrer dos anos letivos de            
2020 e 2021. 
 
A próxima reunião do GT Central ocorrerá no dia 24/11, às 9h, e será              
iniciada com a continuação deste ponto de pauta. 
 
A reunião se encerrou às 16:45. Eu, Thiago Aquino, lavrei a presente ata.  



ANEXO 01 
LISTA DE PRESENÇA DA 20ª REUNIÃO DO GT CENTRAL DE 

PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA 
EM 17/11/2020 

REPRESENTAÇÃO NOME PRESENÇA 

CONSUP - Responsável Titular: Andrea B de Oliveira Ausente 
Suplente: Patrícia Satyro Presente 

CONSUP - Discente Titular: Matheus Trindade Presente 
Suplente: Beatriz Souza Ausente 

CONSUP - Egresso Titular: Bárbara Loureiro Ausente 

CONSUP - Docente Titular: Luiza Colombo Presente 
Suplente: Matheus Castro Ausente 

CONSUP - TAE Titular: William Carvalho Ausente 
Suplente: -  - 

CODIR Titular: Mônica de Souza Ausente 
Suplente: Jesen Ausente 

CONEPE Titular: Eduardo Gama Presente 
Suplente: - - 

CONDEPAR Titular: Adjovanes Almeida Presente 
Suplente: Christiane Coelho Ausente 

PROEN Titular: Leda Aló Ausente 
Suplente: Lourdes Jeanhennaud Ausente 

PROGESP Titular: Robisney Avelar Ausente 
Suplente: Cíntia Maia  Ausente 

ADCPII Titular: Laís Cerri Ausente 
Suplente: Tiago Cavalcante Presente 

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

GT Centro  Titular: Marcos Lacerda Presente 
Suplente: Marcos Vinicius Presente 

GT CREIR Titular: Katia B. Schaefer Presente 
Suplente: Maria Clara Camões Ausente 

GT Duque de Caxias Titular: Thiago Aquino Presente 
Suplente: Marcelo Ausente 

GT Engenho Novo I Titular: Thaísa Abrantes Presente 
Suplente: Chistiane Moraes Ausente 

GT Engenho Novo II Titular: Julia Campos Ausente 
Suplente: Ricardo Pedroza Vieira Ausente 

GT Humaitá I Titular: Mariana Santana Presente 
Suplente: Teca Galvão Presente 

GT Humaitá II Titular: Renata Augusta Presente 
Suplente: Carolina Vilela Ausente 

GT Niterói Titular: Isabella Brasil Presente 
Suplente: Leonardo Mota Presente 

GT São Cristóvão I Titular: Ana Cristina Carpi Presente 
Suplente: Fernando Braga Ausente 

GT São Cristóvão II Titular: Alita Caiuby Presente 
Suplente: Marcos Lima Ausente 

GT São Cristóvão III Titular: Alex Werner Presente 
Suplente: Patrícia Correa Ausente 

GT Realengo I Titular: Elena Ignácio Presente 
Suplente: Daniela Pereira Presente 

GT Realengo II Titular: Daniel Lustosa Presente 
Suplente: Paula Cruz Ausente 

GT Tijuca I Titular: Rafael Sotero Presente 
Suplente: Kira Medon Ausente 



 
 
 
 
 
 
 

GT Tijuca II Titular: Bruno R Dias Ausente 
Suplente: Antonio Andrade Presente 

Grêmio Centro 
Titular: Júlia Silva de Souza Presente 
Suplente: Thiago Chateaubriand 
Ferreirinha Bourguignon Presente 

Grêmio Duque de Caxias Titular: Isabela Felippe de Oliveira  Presente 
Suplente: Marcelly Teixeira Presente 

Grêmio Niterói Titular: Carolyne Gomes Ausente 
Suplente: Júlia Malaquias Pereira Ausente 

Grêmio Realengo II Titular: Rodrigo Ferreira Santos Júnior Ausente 
Suplente: Marina Siqueira de Moraes Presente 

Grêmio São Cristóvão II Titular: Sophia Lopes Rodrigues Presente 
Suplente: Aline Alvarenga Sanches Ausente 


