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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE GRUPO DE TRABALHO 

CENTRAL DE PROTOCOLOS E CENÁRIOS PÓS PANDEMIA, 

DO COLÉGIO PEDRO II DE 2020  

 

 

Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte 

às quatorze horas, através de aplicativo de áudio e vídeo, 

foi realizada a reunião virtual, com os representantes dos 

campi, do CREIR, do CONSUP, CONEPE, PROEN, 

SINDSCOPE, CONDEPAR ADCPII, que participam deste 

Grupo de Trabalho (GT) do Colégio Pedro II. A reunião 

teve como pauta: informes; ampliação dos auxílios: como 

pensar nessas questões; normatização das atividades não 

presenciais; socialização dos resultados e informes sobre 

os estudos dos questionários dos campi e do CREIR. 

 

Presentes na reunião: em tabela anexa (ANEXO 01)  
 
No início da reunião, houve a formação da mesa: 
Luiza Colombo - mediação da mesa 
Ana Cristina Carpi - inscrições das falas 
Rafaela Oliveira - contagem do tempo de cada fala 
Katia Schaefer e Fernanda Cruz - redação da ata 
Isis Corrêa - lista de presença 
 
Às 14:15, após formar a mesa, houve a reorganização da pauta, que ficou da 
seguinte forma: 
 
1) Informes específicos (sem entrar nos outros pontos de pauta)/esclarecimentos. 
2) Auxílios. 
3) Levantamento das condições dos estudantes e definição se haverá 

aproveitamento dos questionários já realizados ou a formulação de um 
questionário diferenciado para todos os campi e CREIR. 

4) Normatização das atividades não presenciais com os estudantes de acordo 
com a portaria nº 1.254, dando prioridade à situação do terceiro ano do Ensino 
Médio. 
 

Às 14:28, foram abertas as inscrições para o primeiro ponto da pauta. 
 
1) Informes específicos (sem entrar nos outros pontos de pauta) 
 
Marcos Monteiro esclareceu que, em momento algum, o CONDEPAR pensou em 
passar por cima das decisões do Fórum deste GT e os membros do CONDEPAR não 
sabiam que o Reitor levaria às questões discutidas entre eles diretamente ao 
CONSUP e gostaria de desfazer o mal-entendido ocorrido na última reunião do 
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CONSUP. O CONDEPAR reconhece o GT central de protocolos e cenários pós 
pandemia como fórum de debate sobre este tema. Elena Ignácio, de Realengo I, 
passou o informe geral sobre atividades do campus e explicou que não pôde participar 
da reunião anterior, no dia 08 de julho, porque não foi informada da data. Só tomou 
conhecimento da mesma via WhatsApp no final do dia 08 de julho. Segundo ela, em 
Realengo I, houve três reuniões do GT Local até a data desta reunião e a metodologia 
utilizada nestas foi através de equipes por setores. Cada equipe se reúne para pensar 
estratégias para cada um dos quatro eixos combinados na reunião anterior do GT 
Central. Como nenhuma reunião com os responsáveis pelos alunos foi convocada de 
março a junho de 2020, os responsáveis disseram gostar de participar do GT local e 
estão preocupados com o cumprimento das 800 horas do ano letivo. Inicialmente, os 
responsáveis demonstraram insatisfação sobre o silêncio institucional, pois só havia 
comunicação sobre a suspensão das aulas presenciais no site do Colégio e ainda não 
havia sido realizada nenhuma reunião com os responsáveis antes da reunião do GT 
do campus. Também demonstraram preocupação com a conclusão do ano letivo, 
questionaram se a aprovação seria automática e qual seria a proposta pedagógica 
para cumprimento das 800h até o final do ano 2020. Em relação à Direção, comunicou 
a necessidade de se realizar o levantamento de insumos necessários para o 
funcionamento do campus no retorno presencial, devido à redução das Unidades 
Administrativas. Os técnicos e docentes se colocaram, reforçando a importância da 
discussão dos protocolos de segurança para o retorno presencial, demonstrando as 
suas preocupações com o uso coletivo dos materiais nos diferentes espaços do 
campus (corredores, salas de aula, pátio, banheiros e biblioteca, dentre outros), com 
o uso de máscara nas aulas de Educação Física e da movimentação de entrada e 
saída das crianças. E apresentaram algumas sugestões como: rodízio de turmas, uso 
de dispositivos móveis nas aulas de informática educativa e na biblioteca, delimitação 
dos espaços com fita adesiva, uso de viseiras de acetato durante as atividades do 
laboratório de ciências, dentre outras. O setor médico destacou a importância de se 
garantir o cumprimento das medidas de segurança durante o funcionamento do 
campus e colocou-se à disposição para fazer as orientações necessárias. Julia 
Campos, de Engenho Novo II, falou sobre um encontro com representantes do 
Instituto Municipal Nise da Silveira que o GT local está promovendo. O encontro é 
focado nas questões relativas à saúde mental e irá disponibilizar o link para quem 
quiser assistir. Estão preocupados com as questões administrativas relativas ao 
encerramento do ano letivo para alunos não concluintes (alunos que vão para outras 
instituições, produção de documentação etc.). Leda Aló, da PROEN, disse que houve 
uma reunião no dia 05 de agosto na qual foram passadas várias informações em 
relação ao terceiro ano do Ensino Médio. Ela ficou de apresentar essas informações 
no ponto de pauta específico para esse assunto. Thiago Aquino, de Duque de Caxias, 
disse que fizeram três reuniões do GT local. O GT está preocupado com os alunos 
concluintes do Ensino Médio e estão mantendo a previsão de compras de materiais 
discutidas em outras reuniões. Foi feito levantamento que atingiu 80% dos alunos, no 
qual 60% destes estão vivendo com menos de 1 salário mínimo per capita e 68% 
tiveram queda de renda desde o início da pandemia. O campus discute realizar um 
mutirão telefônico para entrar em contato com os 20% de alunos que não 
responderam. Propôs-se uma fusão do GT local com o Conselho Pedagógico do 
campus para promover as discussões pedagógicas. Andrea Oliveira, responsável de 
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aluno e representante do CONSUP, trouxe o relato de uma responsável por estudante 
do campus SCIII para ler no ponto de pauta sobre os alunos concluintes. Informou que 
o CONSUP indicou a necessidade do CREIR e dos campi de Ensino Fundamental I e 
II informarem quem são os representantes do segmento de responsáveis em seus 
GTs locais, podendo publicar no blog de cada campus/CREIR, por exemplo. Também 
informou que foi deliberado no CONSUP que o 4º eixo de discussão definido pelo GT 
Central, acolhimento e saúde emocional, faça parte das discussões de todos os GTs 
locais. 
 
2) Auxílios 
 
Julia Campos informou que a primeira fase do auxílio emergencial aconteceu em abril 
e já terminaram essa fase com todos os casos deferidos e indeferidos. A fase do 
auxílio estudantil emergencial será uma segunda parcela para os deferidos em 2020 
e uma primeira parcela para os inscritos e deferidos em 2019. Isso estará explicado 
na portaria que está em processo de análise sobre o auxílio estudantil emergencial. 
Quanto à inclusão digital, o auxílio está sendo executado pela PROEN. Foi pedido ao 
setor de Assistência Estudantil uma listagem de estudantes deferidos em 2019 e 2020 
para serem apresentados para a PROEN. Leda Aló informou que a portaria que a Julia 
destacou já está pronta e foi enviada para a reitoria. Esta portaria visa atender os 
alunos que foram contempladas em 2019, mas não em 2020, e os alunos em 2020 
que já estavam em processo. Estão analisando dotação orçamentária. Quanto ao 
auxílio digital, a princípio, teriam duas etapas diferentes: 1) o próprio estudante 
comprar o tablet de acordo com as indicações estipuladas pelo CPII, diante da 
assinatura de um documento pelo responsável. 2) O Colégio comprar o chip e/ou 
algum tipo de plano de dados. Julia Campos disse que a Assistência Estudantil é 
dividida em vários setores, como merenda, biblioteca, diária e passagens e outras. 
Essa verba destinada à assistência ao educando é a verba que está sendo destinada 
ao auxílio estudantil emergencial. Julia disse não saber de onde vem a verba do auxílio 
de inclusão digital, pois este processo está sendo executado pela PROEN. O auxílio 
estudantil emergencial costuma ser com a inscrição prévia dos responsáveis, com 
toda uma documentação solicitada a eles. No ano de 2020, a verba da assistência só 
chegou no final de abril, já em isolamento social, o que impediu a recepção de 
documentação física. Tiveram que utilizar então o que já existe pelo governo federal. 
Então, pegaram estudantes inscritos no bolsa família, no benefício de prestação 
continuada e estudantes com cadastro único atualizado com análise feita de renda 
familiar. Destacou que 60 a 70% das inscrições feitas esse ano eram de famílias que 
já eram inscritas na assistência estudantil. Há ainda um limite orçamentário que 
restringe o número de famílias contempladas. Carolina Monteiro informou que, em 
relação a todos os editais de auxílio, segundo o reitor, seriam contemplados os alunos 
que recebessem até um salário mínimo e meio de renda mensal por família. O esforço 
está em chegar a informação àqueles que não conseguiram se inscrever 
anteriormente. Segundo Tatiana Bukowitz, como o processo ocorreu em abril, 
estudantes que não tinham acesso aos dados digitais perderam acesso a essa 
inscrição. Muitos que precisavam do auxílio, portanto, não souberam da data de 
inscrição. Leda Aló acrescentou que o direcionamento das verbas é realizado pelos 
pró-reitores e que a verba para esse auxílio digital foi originada do remanejamento de 
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verbas de outros setores. Andrea de Oliveira questionou se, quem entrou depois ou 
quem, no momento, está em vulnerabilidade por conta da crise sanitária, entraria na 
lista do auxílio. Luiza Colombo solicitou que, na próxima reunião, Leda Aló, enquanto 
representante da PROEN, possa trazer mais informações sobre a origem da verba e 
o valor que vem de diferentes setores da pró-reitoria. Julia Campos sinalizou que a 
equipe técnica da Assistência Estudantil não tem como dar conta sozinha de toda essa 
movimentação dos auxílios em tempo hábil. Carolina Monteiro sugeriu pensar em uma 
força-tarefa, se for necessário. Renata Silva, do campus Tijuca II, salientou a 
importância de saber de onde vem essa verba para os novos auxílios, porque, se vier 
dos PNAES, precisará contar com outros procedimentos, portanto, alega que só faz 
sentido fazer esse levantamento sobre os alunos que precisam do auxílio, se souber 
a origem da verba. Renata Silva sugeriu a reinscrição das famílias ocorrer via os 
campi/CREIR. Julia Campos afirmou ser necessário um questionário institucional e 
não via campus/CREIR. Leda Aló acrescentou que, em relação aos alunos inscritos, 
eles serão contemplados por essa nova portaria, mas há um limite de verba que não 
poderá ser ultrapassado. Quem se inscrever, também precisará de uma 
documentação necessária. Os alunos precisam ser considerados vulneráveis através 
de documentação comprobatória, sendo, portanto, complexo fazer essa comprovação 
para quem teve alteração de renda recentemente. Esbarra na questão do tempo e do 
limite da verba. Sabe que o remanejamento de verba é feita pelos pró-reitores, mas 
não sabe precisar exatamente de onde partiu cada cifra, pois depende de cada 
situação. Carolina Monteiro disse estar preocupada com as ações descoordenadas 
do Colégio, pois cada campus fez de um jeito e há uma angústia de saber o que cada 
um faz da melhor forma que faz, mas está tudo muito confuso. Propõe que todas as 
ações em relação ao contexto pandêmico sejam coordenadas, centralizadas, 
institucionalizadas. Marcos Monteiro soube que alguns campi estão distribuindo livros 
didáticos, mas não há acordo com os coordenadores gerais. Que livros estão sendo 
distribuídos? Demonstrou preocupação com essa falta de centralidade, pois ela pode 
levar a atuação diferenciada em 15 campi/CREIR até o fim do ano. Carolina Monteiro 
propôs convidar a diretora da Assistência Estudantil, Maria Célia, para explicar melhor 
esse contexto. Julia Campos sugeriu convidar alguém da equipe técnica para 
participar junto à Maria Célia. Renata Silva sugeriu juntar as duas propostas - de 
Carolina e Julia - e sugeriu uma ação unificada, elaborando um documento para todos 
os campi e para o CREIR, que fale sobre as pesquisas e unifique as ações, os 
questionários e os auxílios. Luiza Colombo sugeriu ter um acesso fácil para essas 
informações no site da escola, podendo criar uma aba e nela constar esse documento 
unificado. Carolina Monteiro sugeriu criar uma comissão deste GT para dar conta 
dessas tarefas de unificação. 
  
A partir das falas apresentadas, foram realizados os seguintes encaminhamentos: 

 

• Convite à Maria Célia e alguém da equipe técnica da Assistência Estudantil 
para trazer maiores esclarecimentos à reunião do GT. O convite será feito por 
e-mail do GT Central. Carolina Monteiro se responsabilizou por essa tarefa. 
 

• Elaboração de uma nota ao Comitê de Urgência, reiterando a importância de 
considerar as novas situações de vulnerabilidade dos alunos da escola. 
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• Os textos do e-mail e da nota foram finalizados e aprovados no final desta 
reunião. 

 
3) Levantamento das condições dos estudantes e definição se haverá 
aproveitamento dos questionários já realizados ou a formulação de um 
questionário diferenciado para todos os campi e CREIR 
 
Ana Cristina Carpi, de São Cristóvão I, falou que, logo no início das suspensões das 
aulas, o Comitê de Urgência do Campus enviou um questionário para as famílias. De 
940 estudantes, 724 responderam (77%). Quanto ao acesso à internet, 399 (55%) têm 
acesso pelo celular, 378 (52%) acessam o blog do campus, 178 (24%) acessam o site 
do CP2, 70 (9,6%) acessam as redes sociais do CP2 e 98 (13%) não acessaram 
nenhum canal de comunicação virtual. Há cerca de 25% de famílias em situação de 
desemprego. Renata Augusta, do Humaitá II, vai mandar os dados da pesquisa em 
um documento a parte para o e-mail do GT e sinalizou que mais de 95% tem acesso 
à internet. Sugeriu criar uma aba por campus/CREIR dentro da aba do GT Central, no 
site da escola, através de um esforço conjunto para juntar tudo de cada campi e do 
CREIR, com a intenção de ganharmos tempo para fazermos uma análise de todo esse 
material e tirar uma conclusão do todo. Alita, de São Cristóvão II, disse que os 
questionários foram feitos em julho, mas ainda estão sendo tratados. Elena Ignácio, 
de Realengo I, disse que o campus fez um levantamento de dados e não inviabiliza a 
construção de um questionário institucional. Os responsáveis, desde meados de julho, 
iniciaram uma pesquisa por conta própria, com a participação de 347 estudantes. Com 
o retorno, concluiu-se que 95% possui acesso à internet e 80% tem acesso pelo 
celular. Julia Campos, de Engenho Novo II, afirmou que a direção pedagógica, junto 
com o SOEP, fez o questionário. A partir dessa semana haverá uma força tarefa para 
fazer as ligações porque um pouco mais de 50% respondeu. Foi importante fazer esse 
levantamento pelo campus. Foi levantada a questão de que a PROEN pediu um 
detalhamento ao acesso à internet que o questionário do campus não acessava. 
Thiago Aquino, de Duque de Caxias, informou que o levantamento realizado pelo 
campus foi composto das seguintes questões, algumas delas solicitadas pela 
Assistência Estudantil: 1- Quantidade de membros da família que residem na mesma 
casa. 2- Renda por pessoa da família. 3- A renda familiar sofreu algum tipo de impacto 
negativo devido à pandemia do COVID-19? 4- O(A) estudante possui computador ou 
notebook de uso pessoal? 5- O(A) estudante possui tablet ou smartphone de uso 
pessoal? 6- Possui Internet fixa? 7- Possui Internet móvel? 8- O(A) estudante possui 
plano de Internet móvel em seu smartphone ou tablet? 9- Há algum chip pré-pago 
registrado e em uso no CPF do(a) estudante? Isabella Brasil, de Niterói, informou que 
as informações completas estão no blog do campus e sinalizou algumas informações 
específicas: CONDIÇÕES MATERIAIS E FINANCEIRAS - 95% dos estudantes 
responderam. 149 (24,9%) estudantes informaram que enfrentaram dificuldades 
materiais e financeiras, o que impacta nos direitos sociais, como, por exemplo, o 
acesso a serviços de saúde (7% dos estudantes teve dificuldades para acessar 
serviços de saúde). 20% das famílias perdeu sua renda principal e 37% dos 
estudantes teve alguém da família que ficou desempregado ou perdeu a renda nesse 
período. CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE À INTERNET - de maneira geral, o 
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corpo discente do campus tem algum tipo de acesso à internet. Apenas 04 (menos de 
1% do total de estudantes matriculados) estudantes declararam não ter nenhum tipo 
de acesso à internet. 5% dos estudantes não respondeu ao questionário, o que levou 
a inferir que justamente a falta de acesso à internet/tecnologias possa ter sido o 
motivo. Embora mais de 500 estudantes possuam provedores de internet do tipo 
banda larga, 51% do total de respondentes precisa compartilhar o equipamento que 
possui com pelo menos uma pessoa. Sobre o acesso aos materiais produzidos pelo 
Colégio, durante o isolamento social, a não obrigatoriedade foi um fator relevante na 
desmotivação do corpo discente em buscar esses materiais. CONDIÇÕES DE 
ESTUDO REMOTO E VOLTA ÀS AULAS - quase a metade dos estudantes, 49%, 
declarou que não há um local totalmente adequado para estudar em suas residências. 
Somando esses dados a outras dificuldades relatadas, como condições de saúde 
emocional e financeira, compartilhamento de equipamentos e desmotivação, fica 
evidenciado um importante cenário de dificuldades a serem enfrentadas na 
implementação do ensino remoto. Por outro lado, há a insegurança que o retorno às 
atividades presenciais traz nesse momento (51% considera que aulas devem retornar 
apenas quando houver vacina ou medicamento eficaz). Desafio frente ao questionário: 
como elaborar um plano de atividades que não perca de vista os parâmetros de 
qualidade de ensino e os princípios de educação equânime e democrática que sempre 
orientaram o trabalho pedagógico realizado pelo Colégio Pedro II? Quatro questões 
já foram evidenciadas: 1-a crítica em relação a uma comunicação de baixa qualidade 
por parte da instituição; 2-a forma como a ausência de rotina está impactando a saúde 
mental dos estudantes; 3-a necessidade de algumas respostas honestas imediatas 
que anunciem com clareza a situação escolar do aluno no ano que vem. Aprovado? 
Reprovado? 4-Como vamos cumprir as 800h devidas no ano que vem? Foi feito um 
questionário para os servidores, já finalizado, o qual foi respondido por 93% dos 
servidores e divulgado internamente no campus. Iniciaram um questionário para os 
responsáveis, mas resolveram encerrar com 200 respondentes. Este último está em 
análise. Katia Schaefer, do CREIR, informou que, das 168 famílias, 120 responderam 
o questionário e o Colégio entrou em contato, via telefone, com mais 38 famílias. Ainda 
estão buscando o contato com as 10 famílias restantes. Dos 158 retornos, 1 família 
não tem acesso direto à internet e outra família compartilha os dados de internet com 
o vizinho.  Rafaela Bisacchi, do Humaitá I, forneceu um resumo da pesquisa de 
acessibilidade feita pelo campus, disponível no blog do mesmo. Fernanda Pontes, do 
Centro, disse terem feito um mutirão telefônico para completar os questionários que 
não foram todos respondidos online. Após as ligações, mais de 90% respondeu. O 
PROEJA é um público diferente, então, os questionários foram separados. 97% dos 
alunos têm acesso à internet, mas a maioria por acesso através de celulares e outras 
fontes. No PROEJA, a acessibilidade ficou parecida, mas o equipamento diferencia, 
pois costumam compartilhar a mídia, ou seja, sem fonte própria. Fernanda sugeriu 
que os relatórios do seu campus sejam anexados à ata. Marcos Monteiro sugeriu 
adotar o método de subdivisão daqui para frente nas reuniões do GT para ganhar 
maior celeridade nas informações e propostas de ações, considerando que a 
comunidade escolar está esperando as definições desse grupo com urgência. Isabella 
Brasil propôs dividir o GT também pelos eixos definidos no encontro anterior. Alex 
Sydow, de São Cristóvão III, disse que o cenário de seu campus é muito semelhante 
ao narrado sobre o campus São Cristóvão II. Martha, do Engenho Novo I, disse que 
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o campus já tinha feito o questionário, mas não tinha concluído. Só 6 famílias não 
responderam. 98% de retorno. Dos alunos que tinham acesso à internet, em torno de 
quase 30% não tinha como acessar por equipamento próprio. Na segunda enquete, 
ficou só com menos de 10% sem acesso à internet, mas a grande maioria com internet 
limitada ou compartilhada com vizinhos. A grande maioria via celular. Aumentou o 
número de alunos em vulnerabilidade social e isso também afetou o acesso, já que 
alguns não puderam consertar ou repor a mídia que foi danificada nesse período.  
 
Propostas: 
 

•  Necessidade de envio das sistematizações das pesquisas de cada campus e 
do CREIR para o e-mail do GT Central, disponibilizadas por campus/CREIR ou 
em um documento único. 
 

•  Detalhamento solicitado à PROEN através de um formulário único por nós. 
 

•  Subdivisão em grupos para análise mais aprofundada de todos os dados aqui 
apresentados pelo CP2 (através de uma comissão). Sugestão de divisão em 2 
grupos: 1 - Questões pedagógicas 2 – Auxílios e questionários. 

 

•  Aba do GT Central no site do Colégio – abrir uma comissão para ficar 
responsável por essa aba.  

 

•  Questionário institucional – a PROEN solicitou levantamento sobre o 
detalhamento de uso da internet. Julia propôs que esse detalhamento seja feito 
pelo GT, inclusive em relação ao questionário para os servidores. Carolina 
pediu para saber as condições de saúde e possiblidades e limites dos 
servidores. Os campi/CREIR já realizaram esses questionários. Poderia haver 
uma comissão para unificar o que já foi solicitado nos questionários dos 
campi/CREIR e analisar as pesquisas feitas nos campi/CREIR para ver o que 
precisa complementar em cada campus/CREIR. A partir da necessidade dessa 
análise, elaborar um questionário único complementar. 

 

•  As ações oriundas desse período de pandemia serem centralizadas e 
coordenadas por esse GT, com uma aba específica na página do Colégio, de 
forma que, para cada teor, de cada documento, saiam comissões. Quanto a 
esse tópico de centralização, Thiago Aquino sugeriu tomar cuidado com a 
centralização ou não, porque na questão específica dos auxílios é complicado 
ser por campus/CREIR, mas é preciso ter o cuidado para não engessar o 
processo. Leda Aló disse que a portaria já está na mão do reitor. Se voltarmos 
atrás e começarmos tudo de novo, vai demorar ainda mais para as pessoas se 
inscreverem. É preciso ter essa sensibilidade que o Thiago falou para não 
prejudicar mais do que auxiliar. Fernanda Pontes sintetizou a proposta em uma 
centralização dos procedimentos dos campi/CREIR relativos aos questionários, 
auxílios financeiros e normatizações das atividades remotas, de forma que 
essa comunicação seja feita em uma aba única no site oficial do Colégio e 
replicada nos blogs dos campi/CREIR, coordenada por uma comissão formada 
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por esse GT. 
 

A partir das falas apresentadas, foram realizados os seguintes encaminhamentos: 
 

• Comissão para criação e administração da aba do GT Central no site do 
Colégio, para entrar em contato com a equipe de comunicação, organizar 
material e enviar para publicação a partir de cada encaminhamento em cada 
reunião. Essa comissão não tem função de criar, mas de encaminhar o que for 
decidido pelo GT Central. Os prazos para inclusão dos questionários de cada 
campus/CREIR serão enviados, se necessário, pela comissão, pelo grupo do 
GT no WhatsApp. Responsáveis: Marcos Monteiro, Edgar Miranda, Isabella 
Brasil e Leda Aló informou que confirmaria a participação de Lourdes 
Jeanhennaud. 
 

• Comissão para analisar os resultados dos questionários dos estudantes. No 
momento da composição da comissão, foi ressaltada a particular e necessária 
importância da participação dos alunos nesta comissão. Responsáveis: Julia 
Campos, Katia Schaefer, Thiago Aquino, Patricia Satyro, Daniel Lustosa e 
Matheus Trindade. 
 

• Comissão sobre o formulário único do trabalho remoto dos servidores. 
Responsáveis: Renata Silva, Catherine Vitagliano, Ana Cristina Carpi e 
Carolina Monteiro. 

 
4) Normatização das atividades não presenciais com os estudantes de 
acordo com a portaria nº 1.254, dando prioridade à situação do terceiro ano do 
Ensino Médio. 
 
Ana Cristina Carpi, de São Cristóvão I, expôs o fluxo das discussões no seu campus. 
Em 3/8/20, foi apresentada ao GT CSCI a seguinte situação sobre atividades remotas: 
que alguns princípios haviam sido votados no SINDSCOPE e levados para discussão 
no Colegiado dos Anos Iniciais; que no Colegiado outros pontos surgiram, porém, 
ainda não votados neste fórum. Como alguns representantes das equipes no GT local 
não haviam tido ciência de tais princípios e pontos, o GT CSCI optou por eles serem 
levados ao CONPED do campus, para que coordenações, orientações e chefias 
pudessem encaminhá-los para discussão nas diversas equipes. No CONPED do 
CSCI, em 5/8/20, esses princípios e pontos foram apresentados. Deliberou-se, então, 
que nas Reuniões Pedagógicas Semanais de Núcleo Comum de cada ano haverá 
representantes das equipes de todas as demais áreas de conhecimento, visando a 
discussão mais aprofundada desses pontos e a construção de atividades de apoio 
emocional e cognitivo mais integradas. Em 10/8/20 haverá reunião do GT CSCI e em 
12/8/20, haverá Colegiado dos Anos Iniciais para deliberação acerca deles. Renata 
Silva, do Humaitá II, apresentou slides com alguns pressupostos para normatização 
das atividades não presenciais, como: 1) entender o sentido do ensino emergencial 
como uma estratégia para o reestabelecimento de vínculos pedagógicos e 
socioafetivos e não como uma substituição do ensino; 2) o ensino remoto não se 
confunde com EAD; 3) buscar preencher de significados o papel da escola pública 
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com relação à vida de nossos alunos e seus familiares, entendendo que, em um 
momento de pandemia, a escola pode e deve cumprir um papel solidário de 
acolhimento. Um acolhimento que se traduz em ação pedagógica e também em uma 
ação solidária junto às famílias;  3) garantir o vínculo entre a escola e o estudante; 4) 
não considerar esta proposta excludente, pois ela estará apoiada em alguns aspectos: 
não corresponde a um cumprimento formal do currículo/programa; não terá uma nota 
formal como medida das avaliações e trabalhos; não será obrigatório; é uma proposta 
de acolhimento pedagógico. A composição do Projeto Pedagógico de Acolhimento 
(PPA) semanal por série será por: atividades (por disciplina ou interdisciplinares, no 
máximo; e por plantões (momento semanal de acolhimento: plantão de acolhimento, 
plantão de dúvidas sobre as atividades e de debates sobre temas atuais e plantão de 
acolhimento aos alunos do NAPNE. Haverá uma “nota” solidária global de 
acolhimento. Daniel, discente de Realengo II, informou que as atividades devem estar 
voltadas aos estudantes do Colégio. Afirmou que perderam um espaço importante de 
relações sociais e que precisam mostrar que ainda têm espaços para essas relações 
sociais. Em ambos os terceiros anos tem havido reunião com o grêmio e há muito 
mais uma preocupação com o preparo adequado para fazer o ENEM do que em fazer 
o ENEM esse ano. Há uma preocupação com o Colégio preparar com qualidade o 
aluno e não de qualquer jeito. Muitos dos alunos também têm questão financeira. 
Segundo Daniel, quanto ao auxílio digital, grande parte não será atendida pelo auxílio 
digital, porque muitos que necessitam hoje de auxílio não se inscreveram em 2019 ou 
2020. A pressão psicológica já é grande no terceiro ano para além da pandemia. 
 
Às 16:51, foi proposto interromper a pauta e dar continuidade a esse tópico no próximo 
encontro. Ainda havia inscrições de: Carolina Monteiro, Luiza Colombo, Fernanda 
Pontes, Catherine Vitagliano, Alita, Isis, Julia Campos, Andrea Oliveira, Elena, Laís e 
Rafaela Oliveira, seguindo essa ordem. 
 
Foi colocado em votação se garantiríamos a fala dos inscritos ou encerraríamos esse 
ponto, garantindo iniciar a próxima reunião com esse tópico e garantindo as falas já 
inscritas, respeitando a ordem apresentada. Foram 22 votos a favor de encerrar as 
falas e voltar ao ponto na próxima reunião e 3 votos para dar continuidade ainda nesta 
reunião da fala de todos os inscritos. 
 
Foi sugerido compartilhar os materiais para leitura prévia antes da próxima reunião e 
que a lista de presença deve constar em ata. 
Houve a definição do texto da nota a ser enviada ao Comitê de Urgência e do e-mail 
a ser enviado à Assistência Estudantil. 
 
A próxima reunião será na próxima quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, de 
14h às 17h. Foi considerado que é melhor manter o mesmo dia e horário semanal 
para que as pessoas possam se organizar melhor em suas agendas e diante da 
dificuldade de encontrar outro dia e turno que fosse melhor para todo o grupo, em 
função das diversas reuniões do CP2 que os integrantes do GT participam. 

 
Nós, Katia Schaefer (representante do CREIR) e Fernanda Pontes 
(representante do campus Centro), lavramos a presente ata.  
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ANEXO 01: 
LISTA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DO GT CENTRAL DE PROTOCOLOS E 

CENÁRIOS PÓS PANDEMIA REALIZADA EM 06/08/2020 

 

REPRESENTAÇÃO NOME 

CONSUP Responsável 
 

Titular: Andrea B. de Oliveira 

Suplente: Patrícia Satyro 

CONSUP  Docentes Titular:  Luiza Colombo 

CONSUP  TAEs Titular: Isis Corrêa 

CONSUP Discentes Titular: Matheus Trindade 

CONEPE 
Titular: Marcos Monteiro (substitui o titular) 

Suplente: Felipe Bom (assumiu a suplência) 

CONDEPAR Titular: Carolina Monteiro 

PROEN Titular: Leda Aló 

ADCPII Titular: Laís Cerri 

SINDSCOPE 
Titular: Luisa Azevedo Guedes 

Suplente: Perseu Silva 

Centro 
Titular: Fernanda Pontes 

Suplente: Tatiana Bukowitz 

CREIR Titular: Katia B. Schaefer 

Duque de Caxias 
Titular: Thiago Aquino 

Suplente: Gabriel Santos 

Engenho Novo I 
Titular: Martha Valente 

Suplente: Kamilla Cardoso 

Engenho Novo II Titular: Julia Campos 

Humaitá I Titular: Rafaela Oliveira 

Humaitá II Titular:  Renata Silva 

Niterói Titular: Isabella Brasil 

São Cristóvão I 
Titular: Ana Cristina Carpi 

Suplente: Nataskia Keler 

São Cristóvão II Titular: Alita Caiuby 

São Cristóvão III 
Titular: Alex Werner 

Suplente: Patrícia Correa 

Realengo I 
Titular: Elena Ignácio 

Suplente: Edgar Miranda 

Realengo II 
Titular: Daniel Lustosa 

Suplente: Paula Cruz 

Tijuca I 
Titular: Catherine Vitagliano 

Suplente: Maíra Arêas 

Tijuca II 
Titular: Renata Nogueira 

Suplente: Antonio Andrade 

 


