
  

  

  
Às 14h00min, do dia 

14/09/2020, reuniram-
se: 

Carolina Mary Medeiros (Diretora Geral) 

Cristina Magela de Oliveira (Diretora Pedagógica) 

Vanessa Santana Souza (Superintendência Geral) 

Alexandre Henrique Monteiro Guimarães (Artes) 

Ana Lia Trindade Martins (Gabinete Médico) 

Carolina Monteiro de Castro de Andrada e Silva (Desenho) 

Camila da Silva Aragão (SOEP) 

Daniela Nascimento Borges (Secretaria) 

Danielle Couto Fernandes (Espanhol) 

Eduardo Ribas de Biase Guimarães (Sociologia) 

Eric Assis dos Santos (História) 

Francisco José Henriques Pereira (Matemática) 

Francisco Viegas Vianna (CCO) 

Geovana Ribeiro Veríssimo Ale (Biblioteca) 

Guilherme Portella (Geografia) 

Julia e Sá da Silva Campos (Ass. Estudantil) 

Marco Antonio do Nascimento Pereira (Organização Escolar) 

Marcos Moura (Física) 

Mariana Sousa Dias (Português) 

Neila Ruiz Alfonzo (Ed. Musical) 

Patrícia Ferreira (SOEP) 

Regina Lucia Faig Torres Pinto da Rocha (Informática Educativa) 

Ricardo Pedroza Vieira (Filosofia) 

Simone de Andrade Moreira (Responsável) 

Tatiana Oliveira Agostinho (Responsável) 

Thaisa Abrantes Elias (Nutricionista) 

Thiago Silva Sardenberg (Inglês) 

Verônica Passos Alves Quintans (Francês) 

 Paula Corrêa Lima Molina de Souza (Elaboração de ata/ Superintendência Geral) 

Pauta:  1- INFORMES (CONEPE, CONSUP, GT Central) 
2- Uso da plataforma MOODLE – esclarecimentos 
3- Projetos aprovados no GT do campus – Acolhimento emocional e cognitivo: 

• Constelações Afetivas CP2 - e-mail institucional ativo 
(constelações_afetivas@cp2.g12.br) 

• Matutações da pandemia - abertura com PADLET (aumentar 
contribuições e definir gêneros textuais) 

• Grupos Multidisciplinares (escuta síncrona) – definir periodicidade 

• Paisagens Isoladas 

• Biblioteca Indica (EN2)  
4- Avaliação da proposta de postagens quinzenais – blocos de disciplinas 
5- Encerramento de atividades do GT local 

Deliberações:  6- A professora Neila informou que o professor Luis Carlos pediu para avisar que 
não pôde estar presente por questões médicas urgentes na família. 

7- A reunião iniciou com os informes; A Diretora Geral comentou que o CONEPE 
está deliberando sobre os alunos concluintes; A partir do dia 21 de setembro 
iniciariam as atividades, a princípio em uma plataforma única (MOODLE), 
organizada em trabalhos por série ou por grupo de atividades; organização de 
postagens a ser feita pelo campus, respeitando os departamentos; Atividades 
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preferencialmente assíncronas; Possibilidade de atividades síncronas semanais 
para concluintes e quinzenais para as demais séries por equipe/disciplina; 
Busca pela interdisciplinaridade; O CONEPE se debruçou sobre tentar definir o 
conceito de apoio cognitivo e emocional. 

8- A Diretora Pedagógica informou que conversou com o servidor Sidharta, da 
EAD, para esclarecer dúvidas com relação ao MOODLE; o servidor informou 
que os alunos estão cadastrados nas séries, em ambientes únicos, não 
separados por campus. Cristina gostaria de apresentar uma proposta para 
facilitar o acesso para os alunos. Dentro do ambiente da série de um 
determinado Campus, organizar por páginas deixando sempre uma aba geral, 
que sirva para projetos integrados ou orientações da direção e do SOEP. Todos 
os professores seriam tutores no ambiente e poderiam contribuir nestes 
projetos gerais. Os professores se manifestaram positivamente à sugestão 
apresentada. 

9- O professor Ricardo iniciou sua fala com os informes do GT central; 
O tema das últimas reuniões foi como regulamentar as plataformas, foi 
decidido que as plataformas sejam preferencialmente públicas mas poderiam 
ser privadas, desde que não houvesse coleta de dados. 
Plataformas pesadas ou de difícil acesso devem ser evitadas, bem como deve 
ser evitado o acesso em mais de uma plataforma, evitando assim o aluno ter 
que baixar diversos aplicativos; Seria preferível que o aluno utilizasse apenas 
uma plataforma; Observar o limite de idade solicitado em algumas 
plataformas. 

10- A Diretora Carolina comentou sobre as reuniões do CONEPE em que algumas 
diretoras do ensino fundamental apontaram a necessidade da utilização de 
outra plataforma, como por exemplo o G SUITE, tendo em vista a dificuldade, 
de alguns alunos menores, de acesso ao MOODLE por sua complexidade. 
Os alunos começam acessar as atividades no dia 21 de setembro, a princípio. 

11- O professor Eduardo apontou uma observação em relação ao estudante 
concluinte que não deseja a contagem da carga horária desde já. Ele 
questionou se haveria uma situação híbrida, com oferta de materiais com 
conteúdo de série e outros sem os conteúdos da série. A direção entende que 
o aluno concluinte terá acesso a um único conjunto de atividades, comum a 
todos. Mesmo para os que optarem por não utilizar a carga horária. 

12- Cristina esclareceu a dúvida sobre a possibilidade de disponibilizar conteúdo 
da série nas atividades cognitivas e emocionais. No CONEPE foi aprovado que 
possa haver conteúdo da série, desde que seja garantida a retomada destes 
conteúdos no retorno presencial; o tema ainda será apreciado pelo CONSUP. 

13- O professor Alexandre perguntou se haverá o envio de um calendário único 
oficial para todo o colégio, envolvendo as atividades remotas de 21 de 
setembro até uma data especifica de dezembro de 2020. 

14- A Diretora Geral respondeu que o colégio tem obrigação legal de divulgar um 
calendário. Informou que o calendário ainda não foi apresentado e votado no 
CONEPE. 

15- A Diretora Geral informou que ainda não houve uma definição do CONEPE com 
relação à frequência das postagens na plataforma.  

16- A Diretora Pedagógica informou os projetos aprovados pelo GT Local, quais 
sejam: 

• Constelações Afetivas CP2 - com envio de produções artísticas para o 
e-mail do projeto e posterior composição de galeria virtual. 

• Matutações da Pandemia - Sugestão da direção para criar fórum de 
postagem única, onde cada aluno pode abrir um único tópico de 
discussão, mas pode comentar livremente nos tópicos dos colegas. A 
abertura do projeto ocorrerá com o mural de Memórias Escolares 
produzido pelos servidores. Por isso, a direção pede aos colegas que 
estimulem uma maior participação nas postagens. 

• Grupos Multidisciplinares – Sugestão de periodicidade quinzenal 
através da plataforma RNP. O uso de outros recursos de interação 
síncrona privados não foi aprovado pelo CONEPE. 



• Paisagens Isoladas  

• Biblioteca Indica (EN2)  
17- A Diretora Pedagógica apresentou uma proposta de postagens quinzenais na 

plataforma por séries e blocos de disciplinas. O aluno recebe atividades 
semanalmente. 

18- A Diretora Pedagógica irá enviar a proposta por e-mail para que os professores 
possam analisar e levar às equipes. 

19- O professor Francisco (CCO) defendeu a posição de ter uma mistura de áreas 
(exatas, humanas) nas divisões semanais de postagens. 

20- Houve votação sobre a proposta apresentada pela Direção e o resultado foi: 
16 favoráveis, 3 contrários e 2 abstenções. 

21- O CONSUP indicou o dia 15 de setembro para encerramento da atuação do GT 
Central. O GT local, por definição da portaria que o criou, tem suas atividades 
diretamente vinculadas ao GT Central. Como ele terá suas atividades 
encerradas, apontamos para a descontinuidade dos trabalhos do GT local, 
direcionando esforços das equipes para o desenvolvimento dos trabalhos nos 
GTs de séries.  

22- A direção do campus avalia de forma bastante positiva a atuação do GT local e, 
entende que o grupo pode voltar a se reunir, de forma extraordinária, para 
atender a novas demandas que surjam futuramente no colégio. 

23- A Diretora Geral informou sobre o encaminhamento dos protocolos sanitários 
que estão sendo finalizados pela parte administrativa, centralizados em 
processos de compras pelo Campus Realengo. 

24- A Diretora Pedagógica informou sobre o GT do 6º ano e comentou sobre o 
projeto elaborado para este grupo, que se baseia nos princípios de 
autorregulação e autoeficácia na aprendizagem. Informou que os docentes da 
série solicitaram reunião com os responsáveis para explicar o projeto. A 
reunião provavelmente será agendada para a próxima semana.  

25- Informou que deve agendar uma reunião com os professores da 3ª série para 
organização dos trabalhos. Assim como serão agendadas as reuniões dos GTs 
das demais séries. 

Sem mais, deu-se por encerrada a reunião às 16 horas e 30 minutos.  

 


