
ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO CENTRAL 
DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA DO COLÉGIO PEDRO II 
2020 

 

Aos vinte e seis 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: continuidade na formulação dos pressupostos para o 
retorno às aulas nos 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: Matheus Castro 
Inscrições: Alita 
Tempo: Marcos 
Lista de presença: Rafael 
Ata: Katia 
 
Após a formação da mesa, a reunião teve início às 14:18, com a abertura para 
informes e posterior definição da pauta. 
 
Informes 
 
Katia (GT CREIR) – são dois informes: 1) há possibilidade de gravação da 
reunião pelo Meet Google, através do e-mail institucional, o que amplia as 
possibilidades de plataformas para estas reuniões, caso seja necessário. 2) O 
GT do CREIR fez a leitura de todos os pressupostos encaminhados pelo GT 
Central e levantou sugestões de alterações no texto para serem apresentados 
hoje, neste GT, quando entrarmos no ponto de pauta, tendo observações de 
ajustes também nos cinco primeiros pressupostos, sendo que, nestes, os ajustes 
em nada alteram o sentido maior do que já foi aprovado por esse fórum. 
 
Matheus Castro (CONSUP) – não houve a reunião do CONSUP na semana 
passada e, já que foi a terceira semana sem reunião, houve a solicitação por 
parte de alguns conselheiros de uma convocatória formal para nova reunião, 
porém essa solicitação foi rechaçada pela presidência do Conselho, o que gera 
alguns agravantes para o andamento das decisões que precisam ser cumpridas 
pelo Conselho no caráter de urgência em função do período pandêmico. 
Quanto a esse informe, muitos esclarecimentos foram solicitados. 
 
Alex (GT São Cristóvão III) – Informes sobre o que vêm sendo discutidos nos 
Conselhos Pedagógicos e no GT de São Cristóvão III, contando com a presença 
de representantes do Grêmio Estudantil e do SOEP. Foi solicitado um pleito pela 



universalização do Auxílio Digital, pois há uma insatisfação imputada pelos 
estudantes que não foram contemplados pelos editais de referência, inclusive 
por dificuldades no cadastramento para ter direito ao auxílio digital. Também foi 
declarada a dificuldade em utilizar a plataforma Moodle por muitos estudantes. 
Essas situações já foram passadas para o Sidarta, com o intuito de buscar 
formas de resolver as questões técnicas da plataforma em questão. 
 
Thiago (GT Duque de Caxias) – Informes da reunião conjunta dos Conselhos 
Pedagógicos e do GT de Duque de Caxias. Leitura de alguns pontos já 
acordados no GT Local. 
 
Isabella Brasil (GT Niterói) – Caros e caras integrantes do GT Central de 
Protocolos e Cenários Pós-Pandemia. O GT de retomada das atividades letivas 
do Campus Niterói, no intuito de contribuir com as reflexões do Grupo de 
Trabalho Central, encaminha as seguintes premissas e propostas para o 
planejamento das atividades relativas aos anos letivos de 2020 e 2021, a serem 
executadas a partir de fevereiro de 2021: 

1. Divisão dos anos letivos  por série, sem adoção de um continuum; 
2. Construção de 03 cenários de planejamento para o ano letivo 2020: 

remoto, semipresencial e presencial (nessa ordem de relevância). 
3. Consideração do cenário remoto como único viável, a princípio, para o 

planejamento do mês de fevereiro de 2021, em função do aumento dos 
casos de COVID-19 nas últimas semanas e do risco de uma segunda 
onda de pandemia, bem como da diminuição da força de trabalho apta ao 
retorno presencial (com base na IN109 disponível no link 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-
outubro-de-2020-285756030 

4. Necessidade de publicização da equivalência da carga horária das 
atividades remotas tanto para a contabilização da carga horária para os 
estudantes quanto para a organização do Plano de Trabalho Docente. 

5. Urgência na  normatização, ainda em 2020, da forma de contabilização 
da carga horária remota para 2021. 

6. Manutenção da priorização de atividades assíncronas, com 
disponibilização do mesmo conteúdo em diferentes meios como textos, 
vídeos e outros materiais. Essa priorização deve, contudo, somar-se à 
realização de atividades síncronas semanais, por meio de ferramentas 
como o google meet, devido à inegável importância da oferta de 
interações em tempo real para promoção da mediação pedagógica. 
Observações: (I) A instituição deve definir de que forma será feita a 
autorização pelos(as) responsáveis para a participação em atividades 
síncronas com a utilização de vídeo e áudio; (II) As atividades síncronas 
devem ser gravadas e disponibilizadas para acesso assíncrono posterior; 
(III) A carga horária de  atividades assíncronas e  de atividades síncronas 
deve ser contabilizada. 

7. Ampliação e melhoria do auxílio digital com o objetivo de, por exemplo, 
viabilizar pacotes de dados e equipamentos capazes de promover acesso 
a atividades síncronas e vídeos, e assim atingir mais estudantes. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-109-de-29-de-outubro-de-2020-285756030


Mariana Santana (GT Humaitá I) – fizeram um documento a partir dos três 
cenários de ensino, disponibilizado para esse GT, incluindo envio de 
questionário para os servidores, com realização em caráter de urgência. 
 
Ana Cristina Carpi (GT São Cristóvão I) - informou que há questionários já 
elaborados para diferentes setores da escola, em alguns campi para fazer o 
levantamento do possível retorno dos servidores ainda em período pandêmico. 
 
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. Pressupostos para o retorno referente aos três cenários 
 
Pequenas alterações foram sugeridas em três itens já aprovados, da seguinte 
forma (em negrito): 
 

3)     No caso dos cenários presencial e semipresencial, só são possíveis: com 
condições sanitárias seguras para o acesso e permanência dos educandos, 
familiares e servidores nos campi/CREIR (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. 

4)     No caso dos cenários semipresencial e remoto, que todos os educandos 
tenham acesso aos materiais disponibilizados pelo Colégio. 

Alterações aprovadas por não haver contrariedade nesses dois 
pressupostos. 

5)     É necessário repensar as noções de currículo e avaliação considerando as 
especificidades do momento pandêmico vivido, investindo em práticas 
preferencialmente 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.  

Em relação ao quinto pressuposto, a solicitação da inclusão da palavra 
“preferencialmente”, conforme indicado, ficou de ser avaliada até o final dessa 
reunião, para estar em consonância com o restante do documento. Ao avaliar o 
atual pressuposto 9 (antigo pressuposto 7), que também havia solicitação com a 
inclusão de termo similar, foi votada (ver resultado da votação no pressuposto 9) 
a não inclusão do termo “preferencialmente”, mantendo o texto como já estava: 

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.  

Continuidade da discussão do pressuposto 6: 

6) Proposta 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. 

Proposta 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.  

Destaques nessa proposta: 
 
- Necessidade de o GT Central pensar, a posteriori, na 
construção/normatização de uma nova portaria de avaliação para o momento 
pandêmico. 
- Indicação de manter a proposta 2 e inserir um novo pressuposto logo a 
seguir: 7) A Educação Infantil criará procedimentos próprios para orientação 
educacional e pedagógica, bem como acompanhamento do trabalho pedagógico 
e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, 
promoção ou classificação. 
- Incluir que a avaliação no ensino remoto, no primeiro semestre, tenha 
como objetivo diagnosticar se os estudantes têm tido acesso às atividades e 
dificuldades para realizá-las, orientando uma busca ativa aos estudantes e 
reavaliação constante e planejamento da nossa prática pedagógica, com as 
seguintes propostas: 1. Nenhum estudante retido, todos estariam “aptos”. 2. 
Estudante “aptos” ou “ausentes”. 3. Substituir ausente por - “Aprovado em 
COC, não participou da interação remota”. 4. Estudante “Apto”, “não apto” e 
“ausente”. 
- Deixar as questões de avaliação a parte da discussão de hoje, mas 
mantendo a proposta 2 do item 6, para que possamos finalizar os outros 
pressupostos e dedicar mais tempo para discutir as questões referentes ao 
processo de avaliação. 

 
A partir dos pontos apresentados, o texto a seguir foi aprovado: 

6) 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.  



- Necessidade de o GT Central pensar, a posteriori, na 
construção/normatização de uma nova portaria de avaliação 
para o momento pandêmico. 

A partir do que foi aprovado no pressuposto 6, houve a discussão de quais 
pressupostos apresentados abordam a questão da avaliação e devem ser 
levados para uma discussão posterior ou devem ser mantidos na discussão da 
pauta desta reunião e incluídos no pressuposto 6: 

 
Propostas de inclusão no pressuposto 6 e/ou criação de novos pressupostos: 
 

- Proposta de complementação do final do pressuposto 6 aprovado: Caberá 
ao GT Central de Protocolos e Cenários Pós-Pandemia, ao CONEPE e 
ao CONSUP pensarem, a posteriori... 

- Compreender que os instrumentos de avaliação e componentes 
curriculares específicas do Ensino Médio Integrado e PROEJA, como 
TCC, Estágios etc. possam levar em conta a situação de 
excepcionalidade vivida, a fim de não produzir uma nova sobrecarga 
sobre os educandos de forma a ter suas exigências flexibilizadas. 

- A Educação Infantil criará procedimentos próprios para orientação 
educacional e pedagógica, bem como acompanhamento do trabalho 
pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, sem 
objetivo de seleção, promoção ou classificação. 
 

Foi aprovada, por não haver divergência, a criação de novos pressupostos com 
os dois últimos itens propostos acima. 
Foi aprovada, por não haver divergência, a alteração da última frase do 
pressuposto 6, conforme proposta apresentada acima. 
 
Dessa forma, os pressupostos 6 a 8 ficaram da seguinte forma: 

6) 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.  

- Caberá ao GT Central de Protocolos e Cenários Pós-
Pandemia, ao CONEPE e ao CONSUP pensarem, a posteriori, 
na construção/normatização de uma nova portaria de 
avaliação para o momento pandêmico. 

7) Compreender que os instrumentos de avaliação e componentes 
curriculares específicas do Ensino Médio Integrado e PROEJA, como TCC, 
Estágios etc. possam levar em conta a situação de excepcionalidade vivida, 
a fim de não produzir uma nova sobrecarga sobre os educandos de forma 
a ter suas exigências flexibilizadas. 

8) A Educação Infantil criará procedimentos próprios para orientação 
educacional e pedagógica, bem como acompanhamento do trabalho 



pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, sem 
objetivo de seleção, promoção ou classificação. 

Antigo pressuposto 7 (atual pressuposto 9) 

Destaques: 

- Substituir “Priorizar a” por “Dar preferência à”. 
- Com esse item, entender que a palavra “preferencialmente” pode ser 
incluída no pressuposto 5. 
- Questionamento sobre o termo “preferencialmente” para o trabalho 
interdisciplinar, entendendo que deveria ser garantida a proposta interdisciplinar, 
pois a falta deste trabalho é muito danoso para o corpo discente. 
- Não há possibilidade de esgotar o debate dessa questão nesse momento. 
O importante é manter os estudantes em fóruns como este para poderem 
participar dessas discussões. 
- Manter o item interdisciplinar (sem “preferencialmente”), entendendo que 
essa questão precisa ser revista no Colégio. 
- Há o entendimento da importância dessa discussão, mas não em um 
momento de diversas mudanças em função da pandemia. 

Propostas para votação: 

1) Dar preferência à elaboração de atividades interdisciplinares e garantir a 
reformulação curricular como forma de cumprir a carga horária prevista 
em lei dentro do prazo determinado.  

2) Elaborar atividades interdisciplinares e garantir a reformulação curricular 
como forma de cumprir a carga horária prevista em lei dentro do prazo 
determinado. 

 
Proposta 1: 8 votos 
Proposta 2: 13 votos 
Abstenção: 1 abstenção 
 
Dessa forma, o pressuposto 9 fica da seguinte forma: 
 
9) Elaborar atividades interdisciplinares e garantir a reformulação 
curricular como forma de cumprir a carga horária prevista em lei dentro do 
prazo determinado. 
 
Em seguida, entendendo a relação do pressuposto 9 com os dois pressupostos 
finais (antigos pressupostos 22 e 23), estes foram analisados: 
 
22) Que o curso do ano letivo de 2020 e 2021 nos cenários totalmente remoto e 
semipresencial seja opcional para os estudantes. Aqueles que optarem por  
seguir o ano letivo, a partir da retomada do calendário, devem ter garantia da 
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. 



 
23) Também deve ser garantido ao estudante o direito ao trancamento da 
matrícula a qualquer tempo no decorrer dos anos letivos de 2020 e 2021.   
 
Destaques: 

- Inclusão/alteração de texto, no pressuposto 23, ficando da seguinte 
forma: Também deve ser garantido ao educando o direito ao trancamento 
da matrícula a qualquer tempo no decorrer dos anos letivos de 2020 e 
2021, criando um protocolo específico durante a pandemia para 
assegurar o retorno no ano escolar adequado, para a garantia da 
vaga quando finalizar o período pandêmico. 

- Inclusão de texto, no pressuposto 22, ficando da seguinte forma: No caso 
dos educandos matriculados a partir do Ensino Fundamental, que o 
curso do ano letivo de 2020 e 2021 nos cenários totalmente remoto e 
semipresencial seja opcional. Aqueles que optarem por seguir o ano 
letivo, a partir da retomada do calendário, devem ter garantia da 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. 

 

As inclusões/alterações no texto destes pressupostos foram aprovadas, por não 
haver divergência. 
 
Dessa forma, os pressupostos (com numeração antiga 22 e 23) ficaram da 
seguinte forma: 
 
22) Também deve ser garantido ao educando o direito ao trancamento da 
matrícula a qualquer tempo no decorrer dos anos letivos de 2020 e 2021, 
criando um protocolo específico durante a pandemia para assegurar o 
retorno no ano escolar adequado, para a garantia da vaga quando finalizar 
o período pandêmico. 
 
23) No caso dos educandos matriculados a partir do Ensino Fundamental, 
que o curso do ano letivo de 2020 e 2021 nos cenários totalmente remoto e 
semipresencial seja opcional. Aqueles que optarem por seguir o ano letivo, 
a partir da retomada do calendário, devem ter garantia da 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. 

Discussão do antigo pressuposto 8: 

8) 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. 

Destaque: 

- Proposta de substituição: Finalização dos Grupos de Trabalho de 
elaboração de protocolos para o retorno e criar novos Grupos de Trabalho 
de planejamento participativo durante o período letivo em cenário 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. 

- Argumentação de que a finalidade deste Grupo de Trabalho também é 
para pensar nos cenários pós-pandemia, portanto, não há motivo para 
finalizar esse grupo. 

- Argumentação de que os Grupos de Trabalho locais têm autonomia para 
substituírem seus representantes no momento que assim desejarem. 

- Há toda uma complexidade para criação de novos Grupos de Trabalho e, 
por isso, não é adequado desfazer este GT que vem desempenhando um 
papel importante dentro do Colégio. 

A partir dos argumentos apresentados, a proposta de substituição foi retirada e 
o pressuposto em questão, sem divergência, foi mantido como antes, ficando da 
seguinte forma: 

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 educandos, bem como a 
ampliação do diálogo com toda a comunidade escolar para tomada de 
decisões pedagógicas. 

 

Diante do avançar do horário de término da reunião e das muitas questões que 
envolvem esse tema, foi proposto e aceito, sem contrariedade, assinalar os 
pressupostos que têm destaque para discutirmos na próxima reunião e enviar os 
pressupostos aprovados sem precisar de maiores discussões para o CONEPE. 
Com isso, além dos pressupostos aprovados já destacados, acrescenta-se 
(ajustando  a numeração correta no documento a ser enviado ao CONEPE): 
 
1)     As atividades não presenciais terão por objetivo o acolhimento e apoio 
aos/às educandos e às famílias bem como o cumprimento das horas letivas 
legais, respeitados os encaminhamentos dos Departamentos, equipes 
pedagógicas e instâncias dos Campi/CREIR.  
 
2)     As atividades não presenciais serão preferencialmente assíncronas, 
com possibilidade de serem síncronas, a partir da ampliação do acesso 
digital.  
 



3) As atividades remotas devem ser elaboradas com base em um 
processo de construção dialógica da aprendizagem/saberes cognitivos e 
sócio emocionais, na qual se valorizam as autorias docente e discente. 
 
4) Devem considerar, dentro do possível, as especificidades da 
Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, CAIS, 
PROEJA, NAPNE e a turma do curso de Auxiliar Técnico de Recursos 
Humanos (SCIII), no que se refere à possibilidade de mediação das famílias, 
em suas diferentes estruturas e condições/situações sociais, culturais e de 
formação escolar.  
 
5) É necessário que o SOEP faça o acompanhamento daqueles 
educandos que não estiverem realizando as atividades remotas oferecidas.  

 
6) As atividades assíncronas são aquelas em que docentes e discentes 
realizam ações cada qual a seu tempo. As atividades síncronas são aquelas 
que envolvem a comunicação e a interação, em um ambiente virtual, de 
forma simultânea e em tempo real entre os participantes. 

 
7) O(s) meio(s) digital(is) no(s) qual(is) as atividades não presenciais 
serão disponibilizadas devem ser discutidos e definidos pelos fóruns e 
instâncias dos Departamentos Pedagógicos/Campi/CREIR, desde que não 
se utilizem meios cujo limite etário seja incompatível com a idade dos/as 
educandos. Devem ser considerados que: 

I.      plataforma digital proporciona a estruturação do ambiente, o 
que envolve a gestão, a disponibilização de conteúdos, o 
acompanhamento e a aferição de acessos e o retorno e a interação entre 
professores, educandos e equipe pedagógica; 

II.    blog é uma das ferramentas de uma plataforma digital, que 
permite a distribuição de conteúdos em diferentes formatos (textos, 
imagens, músicas ou vídeos), organizados cronologicamente e por 
categorias; 

III.    aplicativos de comunicação instantânea permitem o envio e o 
recebimento imediatos de conteúdos em texto, vídeo, áudio e imagem.  

 
Observação: o pressuposto acima numerado como pressuposto 5, no que se 
refere ao blog, foi retirado o termo “produção”, por entendermos, sem 
contrariedade, que não há condição técnica do blog produzir conteúdos. 
Deliberou-se pela continuidade da discussão dos pressupostos que ficaram 
pendentes na próxima reunião. 
 
A próxima reunião do GT Central ocorrerá no dia 01/12, às 9h. 
 
A reunião se encerrou às 17:35. Eu, Katia Bizzo Schaefer, lavrei a presente ata. 
 
  



ANEXO 01 
LISTA DE PRESENÇA DA 23ª REUNIÃO DO GT CENTRAL DE 

PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA 
EM 26/11/2020 

 
REPRESENTAÇÃO NOME PRESENÇA 

CONSUP - Responsável 
Titular: Andrea B de Oliveira Presente 

Suplente: Patricia Satyro Ausente 

CONSUP - Discente 
Titular: Matheus Trindade Presente 

Suplente: Beatriz Souza Ausente 

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: Monica de Souza Presente 

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 Presente 

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 Presente 

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 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 Presente 

GT Tijuca II Titular: Bruno R Dias Ausente 



Suplente: Antonio Andrade Presente 

Grêmio Centro 
Titular: Júlia Silva de Souza Presente 

Suplente: Thiago Chateaubriand F. Bourguignon Ausente 

Grêmio Duque de Caxias 
Titular: Isabela Felippe de Oliveira  Presente 

Suplente: Guilherme Duarte Presente 

Grêmio Engenho Novo II 
Titular: Lucas Gabriel Presente 

Suplente: - - 

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 Presente 

Grêmio São Cristóvão II 
Titular: Sophia Lopes Rodrigues Presente 

Suplente: Aline Alvarenga Sanches Ausente 

Grêmio Tijuca II 
Titular: Lucas Ventura Ximenes Ausente 

Suplente: Rafael Freitas de Lima Presente 

 


