COLÉGIO PEDRO II – U. E. ENGENHO NOVO II
GT de Protocolos Sanitários e Pedagógicos

Às 14h00min, do dia Carolina Mary Medeiros (Diretora Geral)
17/08/2020, reuniram- Cristina Magela de Oliveira (Diretora Pedagógica)
se:
Marcos Vinicius Barroso de Oliveira (Superintendência Geral)

Pauta:

Alexandre Henrique Monteiro
Raíra Rodrigues (Ed. Física)
Geovana Ribeiro Veríssimo Ale (Biblioteca)
Ana Lia Trindade (Superintendência Geral)
Camila da Silva Aragão (SOEP)
Daniela Borges (Secretaria)
Fabio Damasceno (Biologia)
Carolina Monteiro de Castro de Andrada e Silva (Desenho)
Neila Ruiz Alfonzo (Ed. Musical)
Ricardo Vieira (Filosofia)
Luiza de Araújo Jorge Aguiar (Geografia)
Eric Assis dos Santos (História)
Regina Lucia Faig Torres Pinto da Rocha (Informática Educativa)
Thiago Silva Sardenberg (Inglês)
Eduardo De Biase (Sociologia)
Marcos Antônio de Nascimento (Organização Escolar)
Danielle Couto Fernandes (Espanhol)
Thaisa Abrantes Elias (Nutricionista)
Julia Paiva Zanetti (Núcleo de base)
Marcos Moura (Física)
Vanessa Santana (Superintendência Geral)
Luiz Carlos de Abreu Gomes
Mariana Sousa Dias (Português)
Francisco Vianna (CCO)
1. Informes do GT Central;
2. Eleição do Suplente do GT Central;
3. Avaliação do Evento com o IMNS;
4. Entrada de responsáveis como membros do GT;
5. Desdobramentos e propostas de acolhimento.

Minuta da ata

Deliberações:

1.

A Diretora iniciou a reunião pedindo a inclusão de dois temas na pauta de
reunião: a eleição do suplemente para o GT Central e a entrada de
responsáveis como membros do GT. Além disso, a diretora, com pesar,
informou sobre as tristes notícias sobre o falecimento da mãe do Diretor
Administrativo Ricardo Bentim e sobre o falecimento do ex-aluno Jorge
Guerreiro.
Sobre o primeiro ponta da pauta, o represente no GT Central, Eduardo de
Biase, deu os seguintes informes:
•
•

•

•

•

A partir de agora, serão dois encontros semanais no GT Central,
ao invés de um;
O último GT Central teve a presença da responsável pela
assistência estudantil, Maria Célia, que trouxe contribuições
relevantes sobre os prazos do edital do auxílio digital. A
preocupação do GT Central sobre essa questão é se os alunos com
dificuldades financeiras já terão com o dinheiro desse edital na
mão para conseguir comprar os aparelhos necessários para estudar
a distância. A colega ainda tinha muitas dúvidas e o GT Central
encaminhou um pedido de esclarecimento para a Reitoria para
tirar as dúvidas nesse sentido.
A questão das séries finais passou por vários fóruns antes de
chegar no GT. O Colégio colocou as atividades remotas não
contabilizando as 800 horas. No entanto, existe uma interpretação
que o Colégio teria autorizado, apenas para as séries finais, a
contabilização dessas horas para fins de formatura. A
representação dos estudantes no GT Central quis colocar uma
votação sobre o nono ano e argumentam que para outros concursos
de Ensino médio, como, por exemplo, Colégio Militar, é
necessário a formatura do nono ano.
Amanhã, inicialmente, será votado a terceira série do Ensino
Médio e PROEJA. Mas, pode ser que os alunos apresentem a
votação do nono ano.
O representante Eduardo afirmou que necessitaria de uma posição
do coletivo para poder levar a visão do grupo para a reunião do
GT Central, às 14 horas do dia seguinte.

A Coordenadora de Desenho opinou que, pelo fato de não ser
ministrada a disciplina para a terceira série, ela irá se abster.
O Professor Fabio Damasceno, de Biologia, ressaltou que a situação
que estamos enfrentando não irá cessar na virada do ano de 2020 para
2021. O posicionamento da equipe de Biologia é de que as atividades
remotas contabilizem para as 800 horas.
A Julia Zanetti, representante do Núcleo de Base e SOEP, demonstrou
preocupação em relação ao real acesso para a inclusão digital e sobre
a contabilização das 800 horas.

A Diretora Pedagógica demonstra a mesma preocupação que o
Professor Fábio, de Biologia, em relação ao entendimento de que o
problema atual não deverá se resolver apenas com a virada do ano.
A Professora Regina Faig, de Informática Educativa, concorda que as
aulas onlines são complicadas. Mas, a situação atual do Colégio está
criando uma grande diferença entre o Colégio Pedro II e as escolas
particulares. Estamos em um ambiente de incertezas. Ela acredita que
o terceiro ano deveria ter as suas aulas contabilizadas.
O posicionamento da Diretora Carolina Medeiros é de que as
atividades deveriam contar para todas as turmas e não apenas para a
terceira série.
Após os posicionamentos, a Direção encaminhou para votação as
propostas e temas para que o professor Eduardo pudesse encaminhar
as posições do coletivo ao GT Central na reunião seguinte. Propostas:
•

Proposta 1: favoráveis a contabilização das 800 horas para a
terceira série e o nono ano.

•

Proposta 2: favoráveis a contabilização das 800 horas para a
terceira série apenas.

•

Proposta 3: não favoráveis à contabilização das 800 horas.

•

Proposta 4: Abstenção.

Após votação, foram contabilizados o seguinte quantitativo de votos:
•

Proposta 1: 9 votos.

•

Proposta 2: 6 votos.

•

Proposta 3: nenhum voto.

•

Proposta 4: 7 votos.

2. A eleição para novo suplente, dada a licença da colega Júlia Sá, não
precisou ocorrer, pois o professor Ricardo, de Filosofia, se voluntariou
para a função de suplente e não houve objeção a seu nome.
3. Sobre o evento com o IMNS, a avaliação do coletivo é excelente. As falas
foram muito significativas. As falas das psicólogas e a proposta do SOEP
(proposta baseada na escuta dos estudantes, através de encontros virtuais
e que teria como temática o que eles aguardam sobre o retorno às aulas)
combinaram perfeitamente bem e, para a Diretora Carolina, foi um evento
muito proveitoso. A Diretora aproveita o espaço para agradecer ao
professor Alexandre pela oportunidade. Segundo a Diretora, as psicólogas

se colocaram à disposição para mais encontros, o que na sua avaliação
seria de grande valia para a comunidade.
4. Sobre a entrada de responsáveis como membros do GT: A Diretora Geral
informou sobre a recomendação enfática do CONSUP para a inclusão de
responsáveis para participar dos GTs locais como membros. A proposta
da Diretora Geral é de que responsáveis sejam eleitos ou voluntários
durante os encontros com os responsáveis previstos para os dias 21, 25 e
27 de agosto. A Diretora Geral enfatiza que a proposta do CONSUP é de
uma representação dos pais efetiva, ou seja, participando das reuniões do
início ao fim. Foi decidido pelo coletivo do GT que, para a reunião dos
pais da próxima sexta-feira, o informe para os pais sobre esse assunto será
de que o tema está sendo discutido no GT Central e, por enquanto, temos
como meios de comunicação o e-mail e o Telegram.
5. Os desdobramentos e propostas de acolhimento ficarão como ponto de
pauta para a próxima reunião.
Data/hora da próxima
reunião:

Ficou agendada a próxima reunião no dia 24 de agosto, das 14 horas às 16 horas e
30 minutos.

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

