
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO CENTRAL 
DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA DO COLÉGIO PEDRO II 
2020 
 

No primeiro dia do mês de dezembro do 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). 

 
Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 1)  
 
No início da reunião, houve a formação da mesa:  
 
Mesa: Isabela/Daniel 
Inscrições: Luiza 
Tempo: Elena 
Lista de presença: Rafael 
Ata: Katia 
 
Após a formação da mesa, a reunião teve início às 9:22, com a abertura para               
informes e posterior definição da pauta. 
 
Informes - não houve inscrição para informes 
 
Pontos de pauta: 
 
- Pressupostos restantes para o retorno referente aos três cenários. 

 
1. Pressupostos para o retorno referente aos três cenários 
 
1) Cada campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo que,          
quando houver o planejamento de atividades síncronas, cada equipe,         
interdisciplinar ou não, apenas ofereça esse tipo de atividade com o intervalo            
de 15 dias, no mínimo, entre uma e outra oferta. 
 
Propostas de substituição:  
 
Proposta 1: A partir da ampliação do acesso digital, cada Campus e o CREIR              
devem organizar o trabalho pedagógico de modo que, quando houver o           
planejamento de atividades síncronas, cada equipe, interdisciplinar ou não,         
ofereça esse tipo de atividade de acordo com as especificidades de cada            
segmento. 



Proposta 2: Cada Campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo que,            
as atividades assíncronas sejam priorizadas, mas que as atividades síncronas          
possam acontecer de acordo com as necessidades das equipes e          
possibilidades dos campi/CREIR, desde que não ultrapassem 30% da carga          
horária total de cada disciplina.  
Proposta 3: Cada Campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo que,            
quando houver o planejamento de atividades síncronas, a frequência de          
encontros síncronos com cada equipe, interdisciplinar ou não, sejam definidos          
consensualmente entre alunos e professores e, também, que não exista um           
intervalo mínimo entre uma oferta e outra oferta. 
 
Em regime de votação pelas opções de substituição: 
 
Opção 1: 15 votos 
Opção 2: sem votos 
Opção 3: 7 votos 
Abstenção: 1 
 
Redação aprovada para esse pressuposto: 
 
A partir da ampliação do acesso digital, cada Campus e o CREIR devem             
organizar o trabalho pedagógico de modo que, quando houver o          
planejamento de atividades síncronas, cada equipe, interdisciplinar ou        
não, ofereça esse tipo de atividade de acordo com as especificidades de            
cada segmento. 
 
2) Os recursos tecnológicos disponibilizados pelo instrumento presente no        
Auxílio Inclusão Digital demandados pelas atividades e planejamento        
pedagógicos, devem ser o limite das propostas síncronas ou assíncronas 

 
Sugestão de alteração para: 
 
Os recursos tecnológicos disponibilizados pelo instrumento presente no Auxílio         
Inclusão Digital, bem como a condição dos educandos levantada por cada           
campus e CREIR em relação a esses recursos demandados pelas atividades           
e planejamento pedagógicos, relacionados às propostas de atividades por         
meios digitais, devem ser o limite destas propostas, síncronas ou          
assíncronas.  
 
Aprovada a alteração por não haver contrariedade. 
 
Redação aprovada para esse pressuposto: 
 
Os recursos tecnológicos disponibilizados pelo instrumento presente no        
Auxílio Inclusão Digital, bem como a condição dos educandos levantada          
por cada campus e CREIR em relação a esses recursos demandados           
pelas atividades e planejamento pedagógicos, relacionados às propostas        
de atividades por meios digitais, devem ser o limite destas propostas,           
síncronas ou assíncronas.  
 



Solicitação de inclusão de um novo pressuposto para ser inserido no final do             
texto: 
 
No caso de oferta de atividades pedagógicas não presenciais, deverão ser           
consideradas as orientações pediátricas em relação à exposição a telas e uso            
de tecnologia da informação e comunicação (Art. 2º, §4, LEI 14.040).  
 
Aprovada a alteração por não haver contrariedade. Também, sem         
contrariedade, foi solicitada a inclusão dos limites à exposição de tela.           
Portanto, o novo pressuposto foi aprovado da seguinte forma: 
 
No caso de oferta de atividades pedagógicas não presenciais, deverão ser           
consideradas as orientações pediátricas em relação à exposição a telas e           
uso de tecnologia da informação e comunicação (Art. 2º, §4, LEI 14.040).            
Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo de telas deve ter o             
limite de: ao máximo de uma hora por dia, sempre com supervisão para             
crianças com idades entre dois e cinco anos; ao máximo de uma ou duas              
horas por dia, sempre com supervisão para crianças com idades entre           
seis e 10 anos; ao máximo de duas ou três horas por dia, sempre com               
supervisão para adolescentes com idades entre 11 e 18 anos. 
 
Sugestão de inclusão de um novo pressuposto: 
 
Devem ser consideradas também as ações remotas que são realizadas fora           
dos meios digitais, podendo contemplar o compartilhamento de livros didáticos,          
livros de literatura, materiais de Artes Visuais e materiais lúdicos que são            
disponibilizados aos educandos.  
 
Aprovação da inclusão sem contrariedade, ficando da seguinte forma: 
 
Devem ser consideradas também as ações remotas que são realizadas          
fora dos meios digitais, podendo contemplar o compartilhamento de         
livros didáticos, livros de literatura, materiais de Artes Visuais e materiais           
lúdicos que são disponibilizados aos educandos.  
 
3) Os/As educandos atendidos/as pelo NAPNE poderão ser       
excepcionalmente contemplados com atividades síncronas em intervalo menor,        
desde que respeitados os limites do Edital Interno para concessão de Auxílio            
Tecnologias Assistivas e Inclusão Digital e as suas necessidades específicas.  

 
Destaques: 
 
- Exclusão do termo “intervalo menor”, já que foi retirado o intervalo de 15             
dias no pressuposto anterior. 
- Retirar o termo “poderão ser excepcionalmente contemplados...” e        
substituir por “deverão ser contemplados com..” 
- Manutenção do intervalo pelas questões específicas do NAPNE em         
cada segmento. 
- É importante destacar o NAPNE, mas com a revisão do texto: “intervalo            
que atenda às suas especificidades”. 



- Manter a marcação de que os intervalos serão diferenciados. 
- Marcar a situação de que as diferenças também ocorrem caso a caso            
dentro do próprio NAPNE. 
- Dúvidas em relação ao termo “diferenciados dos demais”. 
 
Proposta de alteração de texto: 
 
Os/As educandos atendidos/as pelo NAPNE poderão ser contemplados com         
atividades síncronas em intervalo que atenda às suas especificidades, desde          
que respeitados os limites do Edital Interno para concessão de Auxílio           
Tecnologias Assistivas e Inclusão Digital. 
 
Sem contrariedade, pressuposto aprovado da seguinte forma: 
 
Os/As educandos atendidos/as pelo NAPNE poderão ser contemplados        
com atividades síncronas em intervalo que atenda às suas         
especificidades, desde que respeitados os limites do Edital Interno para          
concessão de Auxílio Tecnologias Assistivas e Inclusão Digital. 
 
4) As atividades não presenciais, preferencialmente assíncronas, podendo       
ser também síncronas, serão mediadas por tecnologias digitais de informação          
e comunicação.  
 
Destaques: 
 
- Sugestão de exclusão. 
- Como contabilizar as horas letivas se não for pelas plataformas digitais? 
- As plataformas digitais são utilizadas, sim, para mediar as atividades remotas,            
mesmo que sejam realizadas também por outros meios. 
- É preciso incentivar outras possibilidades de atividades remotas que não           
sejam por tecnologias digitais, pois é bem possível que o auxílio digital não dê              
conta de todas as atividades remotas. 
- O registro da frequência acontece pela plataforma Moodle ou pelo G Suite.             
Mesmo que haja proposta com material impresso, o meio de comunicação para            
orientação da proposta será pela plataforma Moodle/G Suite. Portanto, de todo           
modo, irá utilizar o meio digital para organizar a vida escolar do estudante. 
- A contabilização de horas não se dá pela plataforma. O que os professores              
veem é se o estudante acessou a atividade. Não há contabilidade do tempo             
que o estudante se mantém na plataforma. 
- Foi compartilhado o Parecer 15/2020 do CNE, em relação à lei 14.040, que              
traz esclarecimentos sobre esse ponto. 
 
Em regime de votação: 
Supressão do pressuposto - 17 votos 
Não supressão - 1 voto 
Abstenções - 3 
 
Esse pressuposto foi suprimido. 
 



5) As atividades não presenciais serão oferecidas, preferencialmente, pelo        
Moodle - plataforma aberta desenvolvida colaborativamente e estruturada        
institucionalmente -, com possibilidade para o uso de plataformas privadas,          
desde que gratuitas e igualmente estruturadas de forma institucional, e que           
garantam a proteção e a não coleta de dados pessoais e sensíveis dos              
usuários. Indica-se a manutenção e a continuidade do trabalho já desenvolvido           
e a utilização dos blogs dos Campi e de aplicativos de comunicação            
instantânea e que, em caso da necessidade de instalação de plataformas ou            
aplicativos nos equipamentos digitais, as instâncias dos Campi/CREIR e         
equipes pedagógicas priorizem e limitem a quantidade de recursos/ferramentas         
instalados, tendo em vista os requisitos do equipamento previsto no Auxílio           
Inclusão Digital. 

 
Destaques: 
 
- Divisão desse pressuposto em 2: 
5) As atividades não presenciais serão oferecidas, preferencialmente, pelo         
Moodle - plataforma aberta desenvolvida colaborativamente e estruturada        
institucionalmente -, com possibilidade para o uso de plataformas privadas,          
desde que gratuitas e igualmente estruturadas de forma institucional, e que           
garantam a proteção e a não coleta de dados pessoais e sensíveis dos              
usuários.  
 
6) Indica-se a manutenção e a continuidade do trabalho já desenvolvido e a            
utilização dos blogs dos Campi e de aplicativos de comunicação instantânea e            
que, em caso da necessidade de instalação de plataformas ou aplicativos nos            
equipamentos digitais, as instâncias dos Campi/CREIR e equipes pedagógicas         
priorizem e limitem a quantidade de recursos/ferramentas instalados, tendo em          
vista os requisitos do equipamento previsto no Auxílio Inclusão Digital. 

 
A divisão foi aprovada sem contrariedade. 
 
Destaques para o novo pressuposto 5: 
 
- Os estudantes não estão satisfeitos com a plataforma Moodle. 
- Não há garantia da não coleta de dados e os dados não são administrados no                
Colégio. Vão para a empresa Google. 
- Sugestão de não indicar nenhuma das duas plataformas. 
- O cadastro do estudante será feito ao longo de janeiro para começarem as              
atividades em fevereiro. Será preciso uma autorização dos responsáveis legais. 
- Há um contrato padrão para ser assinado. 
- Há um manifesto em construção, dos estudantes quanto à não utilização da             
plataforma Moodle, que foi lido na reunião e que foi sugerido ser levado à              
próxima reunião do CONSUP. 
- O Moodle não é bem acessível pelo celular e nem todos contam com              
computadores para o acesso e tem dado problemas constantes na utilização. 
A partir das discussões, foram levantadas duas propostas: 
 
Proposta 1: As atividades não presenciais digitais serão oferecidas,         
preferencialmente, pelo Moodle - plataforma aberta desenvolvida       



colaborativamente e estruturada institucionalmente -, ou pelos recursos        
oferecidos pelo G Suite institucional. 
 
Proposta 2: As atividades digitais não presenciais serão oferecidas,         
preferencialmente, por uma plataforma diferente do Moodle, considerando que         
houve diversas insatisfações dos educandos e dos professores acerca dos          
múltiplos erros na plataforma e da interface pouco intuitiva e pouco didática. A             
plataforma deve ser gratuita e igualmente estruturada de forma institucional,          
garantindo a proteção e a não coleta de dados pessoais e sensíveis dos             
usuários.  
 
Em regime de votação: 
Proposta 1: 9 votos 
Proposta 2: 12 votos 
Abstenções: sem abstenções. 
 
O pressuposto foi aprovado com o seguinte texto: 
 
As atividades digitais não presenciais serão oferecidas,       
preferencialmente, por uma plataforma diferente do Moodle, considerando        
que houve diversas insatisfações dos educandos e dos professores         
acerca dos múltiplos erros na plataforma e da interface pouco intuitiva e            
pouco didática. A plataforma deve ser gratuita e igualmente estruturada          
de forma institucional, garantindo a proteção e a não coleta de dados            
pessoais e sensíveis dos usuários.  
 
6) Indica-se a manutenção e a continuidade do trabalho já desenvolvido e a             
utilização dos blogs dos Campi e de aplicativos de comunicação instantânea e            
que, em caso da necessidade de instalação de plataformas ou aplicativos nos            
equipamentos digitais, as instâncias dos Campi/CREIR e equipes pedagógicas         
priorizem e limitem a quantidade de recursos/ferramentas instalados, tendo em          
vista os requisitos do equipamento previsto no Auxílio Inclusão Digital. 

 
Destaques: 
 
- Inclusão do Auxílio Tecnologias Assistivas no final do texto e do CREIR,            
quando se refere aos blogs dos campi. 

 
Destaques aprovados sem contrariedade. 
 
Redação aprovada para esse pressuposto: 
 
Indica-se a manutenção e a continuidade do trabalho já desenvolvido e a            
utilização dos blogs dos Campi/CREIR e de aplicativos de comunicação          
instantânea e que, em caso da necessidade de instalação de plataformas           
ou aplicativos nos equipamentos digitais, as instâncias dos Campi/CREIR         
e equipes pedagógicas priorizem e limitem a quantidade de         
recursos/ferramentas instalados, tendo em vista os requisitos do        
equipamento previsto no Auxílio Inclusão Digital e Auxílio Tecnologias         
Assistivas. 



 
7) Aqueles educandos que optarem por realizar o curso dos anos letivos de            
2020 e 2021 nos cenários totalmente remoto e semipresencial terão a           
frequência computada pelo acesso às atividades assíncronas. Todos aqueles         
que acompanharem as atividades desta forma serão considerados aprovados         
ao final continuum dos anos letivos 2020 e 2021. 

 
Destaques: 
 
- Inserir “a partir do Ensino Fundamental” 
- A informação na aprovação ao final do continuum gerou dúvidas, por           
isso sugeriu-se retirar o termo “continuum”. 
- Há chances da palavra “continuum” não ser utilizada, segundo         
informações do CONEPE. 
- Não há afirmação de qual cenário será adotado para o ano letivo de             
2021. 
- Solicitação de inclusão de dois pressupostos a partir desse ponto. 
 
Proposta: 
Inserir “a partir do Ensino Fundamental” e retirar o termo “continuum”.  
 
Proposta aprovada sem contrariedade. 
 
Redação aprovada para esse pressuposto: 
 
Aqueles educandos, a partir do Ensino Fundamental, que optarem por          
realizar o curso dos anos letivos de 2020 e 2021 nos cenários totalmente             
remoto e semipresencial terão a frequência computada pelo acesso às          
atividades assíncronas. Todos aqueles que acompanharem as atividades        
desta forma serão considerados aprovados ao final dos anos letivos 2020           
e 2021. 
 
Solicitação de inclusão de 2 pressupostos: 
 
Garantir o direito das crianças da Educação Infantil, sem prejuízo na matrícula            
escolar, de não retornarem à modalidade presencial ou semipresencial,         
mediante declaração de seus responsáveis legais, enquanto não houver         
ampla/eficiente vacinação para a comunidade escolar, sem obrigatoriedade de         
computar presença, mesmo em relação às atividades remotas. 
 
Na Educação Infantil o acompanhamento da participação das crianças nas          
atividades remotas será realizado conforme as diferentes possibilidades de         
interações ofertadas e em acordo com as famílias. 
 
Destaques: 
 
- Solicitação de inclusão dos outros segmentos nesse pressuposto. 
- Explicação das questões legais referente aos diferentes segmentos da          
Educação Básica. 



- É preciso ter cautela em relação a essa garantia a partir do Ensino              
Fundamental. 
 
A partir dos destaques, os dois pressupostos foram incluídos, sem          
contrariedade. 
 
Garantir o direito das crianças da Educação Infantil, sem prejuízo na           
matrícula escolar, de não retornarem à modalidade presencial ou         
semipresencial, mediante declaração de seus responsáveis legais,       
enquanto não houver ampla/eficiente vacinação para a comunidade        
escolar, sem obrigatoriedade de computar presença, mesmo em relação         
às atividades remotas. 
 
Na Educação Infantil o acompanhamento da participação das crianças         
nas atividades remotas será realizado conforme as diferentes        
possibilidades de interações ofertadas e em acordo com as famílias. 
 
Solicitação de inclusão de um novo pressuposto: 
Garantir o direito dos educandos, a partir do ensino fundamental, sem prejuízo            
na matrícula escolar, de não retornarem à modalidade presencial ou          
semipresencial, mediante declaração de seus responsáveis legais, enquanto        
não houver ampla/eficiente vacinação para a comunidade escolar, de modo          
que o ensino seria dado exclusivamente de forma remota, com o devido apoio             
institucional para tal. 
 
Em regime de votação: 
A favor da inclusão: 19 votos 
Contra a inclusão: não houve votos. 
Abstenções: 2 
 
O novo pressuposto ficou aprovado com a seguinte redação: 
 
Garantir o direito dos educandos, a partir do ensino fundamental, sem           
prejuízo na matrícula escolar, de não retornarem à modalidade presencial          
ou semipresencial, mediante declaração de seus responsáveis legais,        
enquanto não houver ampla/eficiente vacinação para a comunidade        
escolar, de modo que o ensino seria dado exclusivamente de forma           
remota, com o devido apoio institucional para tal. 
 
Ao final da reunião, finalizamos a discussão sobre os pressupostos, sem definir            
qual será o ponto de pauta para a próxima reunião. 
A numeração dos pressupostos apresentada não corresponde à numeração         
final do documento a ser entregue ao CONEPE, devido às alterações,           
supressões, mudanças de ordem e inclusões referentes aos pressupostos. 
Elena irá formatar o documento com as definições deste GT em relação aos             
pressupostos para encaminhá-lo ao CONEPE, antes das 15h deste mesmo dia,           
em tempo de ser submetido à apreciação por esse Conselho nesta data. 
 
A próxima reunião do GT Central ocorrerá no dia 03/12, às 14h. 
 



A reunião se encerrou às 12:05. Eu, Katia Bizzo Schaefer, lavrei a presente             
ata. 
 
 
 
 
  



 
ANEXO 01 

LISTA DE PRESENÇA DA 24ª REUNIÃO DO GT CENTRAL DE 
PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA 

EM 01/12/2020 
 

REPRESENTAÇÃO NOME PRESENÇA 

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

CONSUP - Discente Titular: Matheus Trindade Ausente 
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: -  Ausente 

CODIR Titular: Monica de Souza Presente 
Suplente: Jesen Presente 

CONEPE Titular: Eduardo Gama Ausente 
Suplente: - Ausente 

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 Ausente 

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

GT Centro  Titular: Marcos Lacerda Ausente 
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: Martha Valente Presente 
Suplente: Thaísa Abrantes 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 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 Presente 
Suplente: Antonio Andrade Ausente 

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

Grêmio Duque de Caxias Titular: Isabela Felippe de Oliveira  Presente 
Suplente: Guilherme Duarte Presente 

Grêmio Engenho Novo II Titular: Lucas Gabriel Ausente 
Suplente: Nívea Maria 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 Presente 

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

Grêmio Tijuca II Titular: Lucas Ventura Ximenes Ausente 
Suplente: Rafael Freitas de Lima Ausente 


