
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO CENTRAL 
DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA DO COLÉGIO PEDRO II 
2020 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro ano de dois mil 
e vinte, às nove 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: continuidade na formulação dos pressupostos para o 
retorno às aulas nos cenários pedagógicos possíveis para 
2021 (presencial, remoto e híbrido) e apresentação do 
retorno de alguns GT locais sobre os pressupostos já 
formulados até a reunião anterior deste GT. 

 

Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 1)  
 

No início da reunião, houve a formação da mesa:  
 

Mesa: Daniel e Alita 
Inscrições: Luiza 
Tempo: Elena 
Lista de presença: Aline 
Ata: Katia 
 
Após a formação da mesa, a reunião teve início às 9:26, com a abertura para 
informes e posterior definição da pauta. 
 
Informes 
 
Thaisa (GT Engenho Novo I) – estão fazendo trabalho interdisciplinar com as 
crianças. SOEP está fazendo contato direto com a família e as atividades são 
postadas periodicamente no Moodle e no blog e tem boa aceitação das crianças. 
 
Katia (GT CREIR) – apresentação da carta de uma mãe do CREIR direcionada 
ao GT Central e a proposta de resposta ao e-mail, produzida, conjuntamente 
entre Coordenação Setorial do CREIR, GT do CREIR e GT Central. 
 
Renata (GT Humaitá II) – já tem um retorno do GT Local dos pressupostos 
apresentados pelo GT Central. Será apresentado no ponto de pauta. 
 
Elena (GT Realengo I) – informou que as reuniões estão acontecendo 
quinzenalmente e que por isso só foi possível apresentar e debater os protocolos 
sanitários no GT Local. A proposta do Campus ainda não foi apresentada ao GT 
Central porque está aguardando a Direção do Campus disponibilizar a 
compilação das propostas apresentadas pelas Equipes/setores, pois foram 
enviadas para o e-mail institucional.  Disse também que a última reunião do GT 
Local foi adiada por falta de quórum. Falou da campanha da Controladoria-Geral 



da União (CGU) de Integridade no Serviço Público Federal, que iniciou no final 
de outubro um trabalho de sensibilização sobre o assédio moral e sexual no 
ambiente de trabalho e que a Campanha recebeu apoio do Colégio Pedro II em 
conjunto com outros órgãos da Administração Pública Federal. Citou que em 
2018 defendeu dissertação na UFF sobre o tema Assédio Moral numa Instituição 
Federal de Ensino do Rio de Janeiro não identificada e que considera que a sua 
pesquisa traz contribuições acadêmicas relevantes para esta Campanha. 
 
Marcos Carneiro (GT Centro) – já tem um retorno do GT Local dos 
pressupostos apresentados pelo GT Central. Será apresentado no ponto de 
pauta. 
 
Pontos de pauta: 
 

- Apresentação do retorno de alguns GT locais sobre os pressupostos já 
formulados até a reunião anterior deste GT. 

- Pressupostos para o retorno referente aos três cenários. 
 

1. Apresentação do retorno de alguns GT locais sobre os pressupostos já 
formulados até a reunião anterior deste GT. 

 
Renata (GT Humaitá II) - algumas reflexões sobre a carga horária para o retorno 
remoto: 
● Manutenção da proporção da carga horária das disciplinas, porém sem o 

espelhamento dos cartões de horário do modelo presencial, visto que o trabalho 

remoto tem formato diferente de elaboração, execução e retorno/avaliação. 

● A carga horária não deve ser compreendida apenas como encontros 

síncronos. Devemos considerar os encontros síncronos, as postagens e 

atividades assíncronas. As adaptações se justificam pela necessidade de 

atender às demandas da modalidade de ensino remoto, que envolve outra 

natureza de trabalho. 

● Não podemos perder de vista a preocupação com o volume de trabalho 

dos estudantes no retorno à rotina escolar. 

● Precisamos considerar que será um processo de adaptação vivenciado 

por todos. 

● Parte da carga horária pode ser cumprida por meio de atividades 

interdisciplinares elaboradas de acordo com as especificidades de cada campus. 

O trabalho remoto precisa contar de forma diferencial a carga horária dos 

docentes e das disciplinas. Sugerem que pelo menos 80h sejam de trabalho 

interdisciplinar e em processo de avaliação (compartilhou documento do GT 

Local com o GT Central). 

 

Marcos Carneiro (GT Centro) - preocupação com o pressuposto 11: prazo de 
15 dias para atividades síncronas. Sugestão: passar para 7 dias para dar conta 
das 800h. 
 
 



2. Pressupostos para o retorno referente aos três cenários 
 
Discussão de um novo pressuposto 2: 
 
“Obrigatoriedade de oferecimento de curso de capacitação do corpo docente 
para o desenvolvimento do trabalho com o Ensino Remoto, considerando que 
apenas a utilização de plataformas digitais não confere aos docentes a 
competência necessária às especificidades dessa modalidade de ensino”. 

 
Destaques nessa proposta: 
- Trocar Ensino remoto e modalidade de ensino por interações remotas. 
- Rever o termo “obrigatoriedade” e substituir por “suporte”, por mais que 

reconheçamos a importância desse processo de capacitação. 
- Pensar na capacitação de toda a comunidade escolar em relação ao 

letramento digital. 
- Construção conjunta desses procedimentos devido à importância da 

mediação das famílias. 
- Trocar o termo “obrigatoriedade” por “pré-requisito para o oferecimento 

das atividades remotas”. 
- Reforço do termo “obrigatoriedade” como responsabilidade institucional e 

não de um setor da escola; como garantia de direitos dos docentes, 
famílias e estudantes de terem essa formação na condição do trabalho 
remoto; e como formação continuada. 

- Informação de que a escola, pelo site oficial, já oferece, há meses, 
diferentes cursos de capacitação sobre o tema, tanto para docentes como 
para outros interessados (aberto às famílias).  

- Necessidade de os departamentos também encaminharem um processo 
de formação para a construção de atividades remotas. 

 
A partir dos pontos apresentados, os textos a seguir foram propostos: 

 
1) Obrigatoriedade de oferecimento de curso de capacitação e formação 
continuada do corpo docente, dos estudantes e das famílias para o 
desenvolvimento do trabalho com as interações remotas, bem como suporte 
contínuo do setor de TI da instituição, considerando que apenas a utilização de 
plataformas digitais não garante a competência necessária às especificidades 
dessas interações. 
 
2) Continuidade/ampliação do oferecimento, como medida obrigatória, de cursos 
de capacitação e formação continuada ao corpo docente, aos estudantes e às 
famílias para o desenvolvimento do trabalho com as interações remotas, bem 
como suporte contínuo do setor de TI da instituição, considerando que apenas a 
utilização de plataformas digitais não garante a competência necessária às 
especificidades dessas interações. 
 
Em regime de votação: 
Proposta 1 - 16 votos 
Proposta 2 - 6 votos 
Abstenções - 1 
 



Adendo no item 5: 

5) É necessário repensar as noções de currículo e avaliação considerando as 
especificidades do momento pandêmico vivido, investindo em práticas 
interdisciplinares/de acolhimento - voltadas para a formação integral dos 
educandos como sujeitos sociais e sensíveis - e em avaliações formativas 
que contemplem o processo de ensino-aprendizagem e não apenas seu produto.  

Adendo aprovado por unanimidade. 

Inclusão de um novo pressuposto 6: 

6) Entende-se por avaliação formativa aquela que considera o aproveitamento 
dos educandos no processo de ensino-aprendizagem (frequência nos acessos, 
devolutivas das atividades, interação); nesse sentido, tal processo deve ser 
avaliado por meio de conceitos (Muito bom/Plenamente satisfatório, 
Bom/Satisfatório e Regular/Em processo) e não de notas numéricas. 

Destaques nessa proposta: 
- Utilizar termos como “apto a progredir” e não termos que permitam 

escalonar. 
- Destacar a exceção da Educação Infantil, já que não utiliza esse 

processo de avaliação de aproveitamento do processo de ensino-
aprendizagem. 

- Importante a ideia de processo nas interações remotas, pois os 
estudantes não contam com o cotidiano presencial do Colégio.  

- Destaque para a ampliação do auxílio digital. 
- Do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, não há utilização de notas. 

Sugestão de usar apenas os termos “apto”, “não apto” e “em processo”. 
- Ainda precisam ser discutidas as questões de devolutiva de atividades, 

já que não há ainda a definição de quantidades e formas de acesso às 
propostas pedagógicas. Ex.: condição dos pacotes de dados. 

- Avaliação individual e integral dos alunos (modelo do CAIS). 
- CONEPE aprovou que as atividades síncronas só serão contabilizadas 

caso fiquem gravadas. 
- Diferenciação - conteúdos de natureza conceitual, atitudinal (demonstrar 

os universos de possibilidades). Apresentar uma natureza de conteúdo 
mais ampliada. 

 
A partir dos pontos apresentados, os textos a seguir foram propostos: 

1) Entende-se por avaliação formativa, a partir do Ensino Fundamental, aquela 
que considera o aproveitamento dos educandos no processo de ensino-
aprendizagem por meio de estratégias a serem definidos/organizados conforme 
o segmento em que os estudantes estejam inseridos; nesse sentido, tal processo 
deve ser avaliado por meio de conceitos (Muito bom/Plenamente satisfatório, 
Bom/Satisfatório e Regular/Em processo) e não de notas numéricas. 

2) Entende-se por avaliação formativa, a partir do Ensino Fundamental, aquela 
que considera o aproveitamento dos educandos no processo de ensino-



aprendizagem por meio de estratégias a serem definidos/organizados conforme 
o segmento em que os estudantes estejam inseridos.  

Diante da aproximação do término da reunião e das muitas questões que 
envolvem esse tema, foi proposto e aceito, sem contrariedade, levar os textos 
sugeridos deste tema para os GT locais e retomar esta discussão na próxima 
reunião. 

Sendo assim, após debate sobre os pontos de pauta mencionados, foi aprovada 
a inclusão/alteração dos seguintes pressupostos sobre os cenários pedagógicos 
possíveis para 2021, para apreciação do CONEPE e posterior encaminhamento 
ao CONSUP:  
 
2) Obrigatoriedade de oferecimento de curso de capacitação e formação 
continuada do corpo docente, dos estudantes e das famílias para o 
desenvolvimento do trabalho com as interações remotas, bem como 
suporte contínuo do setor de TI da instituição, considerando que apenas a 
utilização de plataformas digitais não garante a competência necessária às 
especificidades dessas interações. 

5) É necessário repensar as noções de currículo e avaliação considerando 
as especificidades do momento pandêmico vivido, investindo em práticas 
interdisciplinares/de acolhimento - voltadas para a formação integral dos 
educandos como sujeitos sociais e sensíveis - e em avaliações formativas 
que contemplem o processo de ensino-aprendizagem e não apenas seu 
produto.  

Devido à aproximação do horário de término da reunião, deliberou-se pela 
suspensão da discussão e sugerido que todos leiam o documento proposto dos 
pressupostos para otimizar a discussão na próxima reunião, já fazendo as 
sugestões de alterações no próprio documento, antes da reunião. 
O texto em construção dos pressupostos também será disponibilizado no 
formato PDF para que possa ser apreciado e discutido nos GT locais. 
 
A próxima reunião do GT Central ocorrerá no dia 26/11, às 14h, e será 
iniciada com a continuação destes pontos de pauta. 
 
A reunião se encerrou às 11:55. Eu, Katia Bizzo Schaefer, lavrei a presente ata. 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXO 01 
LISTA DE PRESENÇA DA 22ª REUNIÃO DO GT CENTRAL DE 

PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA 
EM 24/11/2020 

 
 

REPRESENTAÇÃO NOME PRESENÇA 

CONSUP - Responsável 
Titular: Andrea B de Oliveira Presente 

Suplente: Patrícia Satyro Ausente 

CONSUP - Discente 
Titular: Matheus Trindade Presente 

Suplente: Beatriz Souza Ausente 

CONSUP - Egresso Titular: Bárbara Loureiro Presente 

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 Ausente 

Suplente: - - 

CONDEPAR 
Titular: Adjovanes Almeida Presente 

Suplente: Christiane Coelho Ausente 

PROEN 
Titular: Leda Aló Presente 

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 Ausente 

GT CREIR 
Titular: Katia B. Schaefer Presente 

Suplente: Maria Clara Camões Ausente 

GT Duque de Caxias 
Titular: Thiago Aquino Ausente 

Suplente: Marcelo Ausente 

GT Engenho Novo I 
Titular: Thaísa Abrantes Presente 

Suplente: Cristiane Moraes Presente 

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 Ausente 
Suplente: Leonardo Mota Ausente 

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 Ausente 

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: Guilherme Duarte Presente 

Grêmio Niterói 
Titular: Carolyne Gomes Ausente 

Suplente: Júlia Malaquias Pereira Ausente 

Grêmio Realengo II 
Titular: Rodrigo Ferreira Santos Júnior Presente 

Suplente: Marina Siqueira de Moraes Ausente 

Grêmio São Cristóvão II 
Titular: Sophia Lopes Rodrigues Ausente 

Suplente: Aline Alvarenga Sanches Presente 

 

 


