
 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADES ACADÊMICAS NÃO PRESENCIAIS  

  

Considerando o exposto nos três primeiros artigos da portaria n°1.254, de 2 de 

julho de 2020, que dispõe sobre as atividades acadêmicas não presenciais da 

Educação Básica, em todas suas etapas e modalidades, no Colégio Pedro II, 

em 2020 e, mais especificamente, “que as atividades acadêmicas não 

presenciais na Educação Básica, em todas as suas etapas e modalidades, 

ocorrerão com foco no apoio emocional e cognitivo destes estudantes e por 

intermédio de meios possíveis para todos os estudantes do Colégio Pedro II”.  

  

Partindo do entendimento de que acolhimento é escuta, de que apoio 

emocional é estar junto, de que aprendemos uns com os outros cotidianamente 

e de que criação é uma competência de todas as áreas do conhecimento 

humano, consideramos que apoio emocional não pode ser compreendido como 

trabalho exclusivo dos setores técnicos do Colégio, assim como, apoio 

cognitivo não pode ser compreendido como exclusividade do trabalho docente:  

  

Propomos, a partir da instituição de GTs por séries nos Campi, a criação de 

equipes multidisciplinares para interagirem simultaneamente com as turmas por 

meio de encontros virtuais semanais. E, como forma de garantir a construção 

de um trabalho plural e uma distribuição equânime das grandes áreas do 



conhecimento humano elencadas pelo CNPq1, respeitando a proporção de uma 

equipe multidisciplinar para cada turma, estas equipes deverão ser compostas 

por:  

• 1 Servidor Técnico;  

• 1 Servidor Docente da área de Ciências Biológicas;  

• 1 Servidor Docente da área de Ciências Exatas e da Terra;  

• 1 Servidor Docente da área de Ciências Humanas;  

• 1 Servidor Docente da área de Ciências da Saúde;  

• 1 Servidor Docente da área de Linguística, Letras e Artes e  

• 1 Servidor Docente da área de Ciências Sociais Aplicadas.  

  

Destacamos que os primeiros encontros virtuais deverão ser reservados para a 

escuta dos estudantes pela equipe multidisciplinar, visando o acolhimento e o 

reestabelecimento dos vínculos. Não nos esquecendo que essa postura de 

escuta deverá perpassar todo o trabalho a ser desenvolvido com os 

estudantes.  

  

A partir da comunicação estabelecida entre a equipe multidisciplinar e os 

estudantes de cada turma será definido o projeto de trabalho a ser realizado 

durante os encontros virtuais. Para tal, sugerimos o desenvolvimento de  

“Oficinas virtuais de criação coletiva”, tendo como mote de discussão a 

temática:  

“O CPII que desejamos no retorno às atividades presenciais”.  

  

Equipe SOEP / Campus Engenho Novo II.  

  

  

Para efeito de consulta, seguem os artigos citados:  

“Art.1º Reiterar a impossibilidade de substituição das aulas presenciais não 

ministradas na Educação Infantil e na Educação Básica, em 2020, por aulas 

remotas mediadas por recursos digitais ou as demais tecnologias de 

informação, face a persistência de toda a problemática material e 

                                            
1

 Com exceção das áreas de Engenharias e Ciências Agrárias que não encontram 

correspondência em nenhuma disciplina ofertada pelo Colégio.  



epistemológica anterior envolvida na ação e que não sofreu nenhuma 

modificação que ensejasse a alteração deste posicionamento.  

Art.2º Garantir a oferta equânime de 800 horas presenciais para todos os 

estudantes do Colégio Pedro II após o atingimento de dados sanitários 

seguros, como os perfis das curvas de contaminação e de ocupação de leitos 

hospitalares estabilizados. (MP 934 de 1/4/20).  

Art. 3º Definir que as atividades acadêmicas não presenciais na Educação 

Básica, em todas as suas etapas e modalidades, ocorrerão com foco no apoio 

emocional e cognitivo destes estudantes e por intermédio de meios possíveis 

para todos os estudantes do Colégio Pedro II.  

Parágrafo único. As atividades remotas ou não presenciais deverão ser 

inclusivas e considerar as vulnerabilidades dos estudantes, para deste modo 

evitar o aprofundamento das desigualdades, a paralisia institucional e a inércia 

educacional diante da conjuntura atual”.  


