
  

  

  
Às 14h00min, do dia 

31/08/2020, reuniram-
se: 

Carolina Mary Medeiros (Diretora Geral) 

Cristina Magela de Oliveira (Diretora Pedagógica) 

Vanessa Santana Souza (Superintendência Geral) 

Alexandre Henrique Monteiro Guimarães (Artes) 

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) 

Fabio Damasceno (Biologia) 

Francisco José Henriques Pereira (Matemática) 

Francisco Viegas Vianna (CCO) 

Geovana Ribeiro Veríssimo Ale (Biblioteca) 

Julia Paiva Zanetti (Núcleo de base) 

Luiza de Araújo Jorge Aguiar (Geografia) 

Marcos Moura (Física) 

Mariana Sousa Dias (Português) 

Neila Ruiz Alfonzo (Ed. Musical) 

Raíra Pereira Rodrigues (Ed. Física) 

Regina Lucia Faig Torres Pinto da Rocha (Informática Educativa) 

Ricardo Pedroza Vieira (Filosofia) 

Thaisa Abrantes Elias (Nutricionista) 

Thiago Silva Sardenberg (Inglês) 

Verônica Passos Alves Quintans (Francês) 

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

 Ana Cláudia Menezes (Artes) - OUVINTE 

 Raphael do Sacramento Fonseca (Artes) - OUVINTE 

Pauta:  1- Apresentação do projeto do Coordenador de Filosofia; 
2-  Informes do GT Central, do CONEPE e do Conselho Pedagógico; 
3- Apresentação da pesquisa da Direção Pedagógica. 

Deliberações:  4- A reunião iniciou com a fala do coordenador de Filosofia, professor Ricardo, 
apresentando o projeto do Departamento que tem como objetivo pensar no 
acolhimento e encaminhamento pedagógico.  

5- O projeto consiste na criação de um fórum que possibilite que os alunos 
publiquem textos sobre suas experiências neste período da pandemia. O 
projeto permitiria analisar os alunos que se encontram em maior 
vulnerabilidade e daria subsídios ao SOEP e assistência estudantil. 
 

• PROJETO - FÓRUM DE FILOSOFIA 
 

“Título: Matutações da Pandemia 
Apresentação: O objetivo do presente texto é apresentar em linhas gerais um 
projeto de acolhimento que possa funcionar nesse momento de quarentena 
de modo a cumprir tanto o papel de apoio cognitivo quanto emocional. 
Segundo compreendemos, o apoio emocional é condição do apoio cognitivo, 
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na medida em que este é o que reafirma os laços entre os membros da 
comunidade escolar e promove o interesse das trocas entre as partes. 
Justificativa: Em virtude do rompimento dos hábitos e da socialização no 
espaço de convívio físico da escola produzido pela pandemia, em consonância 
com a portaria 1254 de 02/07/2020, e considerando a necessidade de 
estabelecimento de vínculos afetivos, de comunicação, empatia e 
reconhecimento de individualidades como um papel fundamental da 
educação, além de ser uma condição de possibilidade do desenvolvimento de 
atividades pedagógicas disciplinares eficazes e aptas a despertar interesse e 
engajamento, propomos: 
Método: A construção de um ambiente virtual (preferencialmente um fórum 
do Moodle), acessível a toda a comunidade escolar do campus mas vedado a 
participantes externos, que proporcione compartilhamento de textos e 
comunicação assíncrona, moderado por docentes ou servidores/as 
voluntários/as. Sugerimos inicialmente que os textos sejam cartas enviadas 
pelo corpo discente, relatando vivências reais ou fictícias na situação de 
pandemia, indicando ainda, os eventuais interesses cognitivos que possam 
direcionar a produção de conteúdos por parte do corpo docente. Vale 
ressaltar que se trata de uma sugestão, de modo que outros gêneros textuais 
podem ser incluídos nesta proposta.” 

6- O professor Alexandre sugeriu que os alunos pudessem utilizar também 
imagens, fotos, desenhos ou músicas como representação das experiências no 
projeto. 

7- A professora Neila sugeriu que os alunos também pudessem compartilhar 
composições musicais. 

8- A Diretora Pedagógica, Cristina Magela ressaltou a importância do projeto para 
que os alunos possam se ver novamente inseridos no espaço escolar.  
Comentou também sobre um programa chamado PADLET, que monta um 
mural virtual, um quadro de recados que permite a inserção de textos curtos, 
imagens, fotos, desenhos, links. Sugeriu que fizéssemos o nosso mural de 
exposição de vivência escolar, inicialmente entre os servidores e 
posteriormente, pudéssemos ampliar o projeto aos alunos. 

9- A Diretora Geral, Carolina Medeiros, parabenizou a iniciativa da equipe de 
Filosofia e o coordenador Ricardo pelo projeto. Comentou sobre o projeto 
“ENGENHO DE POESIA” e disponibilizou o link para acesso no INSTAGRAM. A 
Diretora comentou sobre a preocupação com a falta de adesão por parte dos 
alunos nos ótimos projetos disponibilizados pelos professores e propôs ao 
coletivo pensar formas de mantermos os alunos motivados e participativos 
nos projetos ofertados.  

10- A Diretora Pedagógica pontuou que a indefinição de uma plataforma de acesso 
aos alunos também é um obstáculo para a participação dos mesmos nos 
projetos pedagógicos. Comentou que a busca maior é por ações que venham a 
amenizar o distanciamento entre os alunos, família e escola. 
Opinou sobre a importância da proposta de termos algum momento de 
atividades síncronas, estarmos no mesmo espaço que os alunos para 
aproximar os mesmos. 
Informou que, atendendo às deliberações do GT, em sua última reunião, 
organizou a inscrição dos responsáveis interessados em compor este grupo de 
trabalho. O formulário foi enviado por e-mail, divulgado na página, no grupo 
do Telegram e publicado no Instagram da escola. Informou também que fará o 
sorteio entre os inscritos (caso haja mais de dois interessados) na sexta, 04/09, 
de modo que na próxima reunião os responsáveis possivelmente já se farão 
presentes. 

11- O professor Eduardo informou que a PROGESP possui assento no GT central e 
que, até o momento, nenhum representante da Pró-Reitoria compareceu às 
reuniões realizadas. Informou que o CONSUP irá averiguar o nome do 
representante. 
Informou que o GT central posicionou-se claramente de modo a não pautar 
demandas dos GTs locais que fossem discordantes das definições 



estabelecidas na Portaria 1254, atualmente vigente no colégio. 
O GT central aprovou a tese de possibilitar a escolha para os estudantes 
concluintes entre os que querem dar continuidade ao ano letivo 2020 em 2021 
e os que querem iniciar a contagem de carga horária ainda esse ano.  
Com relação a questão dos eventuais estudantes concluintes reprovados e 
onde seriam realocados, o entendimento foi de que não há reprovação em 
atividades remotas para os estudantes concluintes. O aluno que reprovar será 
realocado no grupo que decidiu aguardar o retorno presencial para o término 
do ano. Poderia inclusive acumular horas do ensino remoto que havia 
escolhido fazer. A contagem de horas só seria feita a partir de condições 
sanitárias mais adequadas. 
O GT central ainda aprovou conjugar atividades assíncronas com síncronas.  
O grêmio do Engenho Novo II recomendou o uso da plataforma G SUITE.  
A próxima reunião do GT central será amanhã (01/09) às 9 horas, darão 
continuidade à pauta da última reunião. 
Ainda não foi deliberado sobre a plataforma única, porém o professor apontou 
que conforme observou nas discussões até o momento, dificilmente será 
aprovada a utilização de mais de uma plataforma por campus. 

12- A professora Luiza questionou a responsabilidade da recarga de créditos para 
utilização da internet. 
O professor Eduardo comentou que a responsabilidade da recarga de créditos 
vai ser do estudante, assim como a de efetuar a compra do aparelho. A verba 
será encaminhada às famílias. 
O professor Eduardo irá questionar ao GT central sobre o valor de recarga 
desses créditos a ser disponibilizado. 

13- A Diretora Geral entendeu que haveria um convênio com as plataformas para 
que não haja custos extras. Acesso gratuito a alguns sites. O valor do auxílio 
incluiria o período de 5 meses também para custear os dados. 

14- O professor Alexandre perguntou se o departamento de informática (DTI) está 
inserido nas discussões sobre as plataformas a serem utilizadas. 
O professor Eduardo apontou que apesar da Reitoria ter alguns assentos no GT 
não encontrou a presença desses setores técnicos na composição do mesmo. 

15- A Diretora Carolina iniciou os informes sobre os CONEPES informando que o 
Reitor apresentou as sugestões do GT central a serem apreciadas pelo 
Conselho. Foi apresentada pela reitoria uma proposta para os anos letivos de 
2020 e 2021, mas que essa segunda parte do roteiro da reitoria não chegou a 
ser discutida. 
O CONEPE apresentou discordâncias em suas votações em muitas teses 
apresentadas pelo GT central. 
Foi aprovado o uso de atividades assíncronas preferencialmente, e síncronas 
como excepcionalidade, dependendo dos setores (SOEP, NAPNE), segmentos e 
equipes. 
No caso dos alunos concluintes, a posição do CONEPE é da contabilidade das 
horas letivas não ser opcional. Ainda nesse sentido, foi aprovada a proposta do 
aluno que já concluiu poder retornar à instituição em 2021 como aluno de 
extensão para projeto de aprofundamento voltado ao apoio aos vestibulares. 
A Direção Geral informou que o Conselho Pedagógico do campus havia 
pautado para o Conselho Administrativo Pedagógico do campus o documento 
encaminhado pela direção ao CONEPE referente ao posicionamento e 
proposta de contabilização das 800 horas letivas para todas as séries ainda em 
2020. (obs.: pauta que acabou sendo aprovada no conselho do campus 
realizado dia 1º de setembro, tornando o posicionamento da direção, agora 
também do Conselho).  
Sobre a possibilidade de também o GT local pautar esse posicionamento e 
proposta da direção, o representante do GT local do campus no GT central 
informou que na última reunião do GT Central havia sido aprovado como base 
que o GT central não pautaria ou analisaria nenhuma proposta que propusesse 
mudanças à portaria.  
O GT Local entendeu, portanto, que não caberia a esse fórum apreciar o 



posicionamento da Direção uma vez que ele não seria pautado ou considerado 
no GT Central.  

Data/hora da próxima 
reunião:  

Ficou agendada a próxima reunião no dia 08 de setembro, das 15 horas às 17 horas. 

Sem mais, deu-se por encerrada a reunião às 16 horas e 40 minutos.  

 


