
 

COLÉGIO PEDRO II 
CAMPUS ENGENHO NOVO II 

GABINETE DA DIREÇÃO 

 
Em 18 de Fevereiro  de 2020. 

 

 
Orientações à Comunidade Escolar do Campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II para as 

atividades remotas síncronas durante o ano letivo de 2020. 
 
 
Considerando as Portarias 1801, de 26 de outubro de 2020 e a Portaria 3112 de 29 de Dezembro de                   
2020, homologadas pela reitoria com as diretrizes para as atividades remotas referentes ao ano letivo               
de 2020; 

 
Considerando as deliberações em Conselhos Pedagógicos do Campus Engenho Novo II que, a partir              
das diretrizes institucionais, visou normatizar as atividades síncronas a serem iniciadas em 22 de              
fevereiro e previstas para até a primeira semana de julho, em grade de horários encaminhada às                
famílias; 

 
Considerando as regras e orientações de boa conduta discente normatizadas institucionalmente e            
ainda vigentes no Código de Ética Discente de 2017, instituído pela Portaria 1886 de 13 de Junho de                  
2017 e aprovado pela Resolução 84 de 31 de Maio de 2017 pelo Conselho Superior do Colégio Pedro                  
II; 
 
Considerando Nota nº 0016/2021/GAB-PFCPII/PFCP-II/PGF/AGU, da Procuradoria Geral Federal da         
AGU inserida ao Processo 23040.000357/2021-50, em consulta sobre a obrigatoriedade das aulas            
síncronas; 
 
A Direção Geral do Campus Engenho Novo II estabelece orientações à Comunidade Escolar do              
Campus para realização das atividades remotas síncronas, através do uso da ferramenta Google             
Meet, a serem realizadas pelos docentes e servidores técnicos, através de seus e-mails institucionais,              
a partir de 22 de fevereiro de 2021, referentes ao ano letivo de 2020. A ferramenta Google Meet será                   
utilizada a partir da parceria institucional firmada pelo Colégio Pedro II através de sua Reitoria. Os                
itens a seguir visam orientar a boa conduta de toda comunidade escolar, estando de acordo com as                 
portarias, manuais e códigos institucionais vigentes. 

 

1. Recomenda-se que o estudante se organize previamente para a atividade remota síncrona,            
verificando o equipamento a ser utilizado, materiais pertinentes à disciplina e/ou solicitados            
pelo professor em orientações prévias. 

2. Os estudantes, assim como os docentes e mediadores dos ambientes virtuais, devem ser             
pontuais para as atividades síncronas. 

3. Por deliberação do Conselho Pedagógico do campus, o estudante fica dispensado do uso do              
uniforme durante as atividades remotas síncronas, mas é fundamental que todos estejam            
adequada e pertinentemente vestidos. 

4. O cyberbullying tem sido tema fundamental de debates em nosso campus, seja em eventos já               
realizados ou nas aulas presenciais anteriores. Bullying, cyberbullying ou qualquer outra forma            



de preconceito e discriminação não serão tolerados em quaisquer atividades remotas. Casos            
relatados, por professores ou alunos, durante as atividades remotas serão devidamente           
apurados e encaminhados através de processos disciplinares para providências cabíveis e já            
previstas no Código de Ética Discente. 

5. Recomendamos que microfones e câmeras dos estudantes possam estar desligados ao entrar            
no ambiente virtual da atividade síncrona. Esse mecanismo visa favorecer a estabilidade do             
ambiente virtual. Sua participação é de suma importância, portanto, participe quando for            
solicitado pelo professor ou servidor técnico responsável pelo encontro virtual síncrono. 

6. A ferramenta do chat presente no ambiente virtual do Google Meet deve ser usada para               
dúvidas e temas pertinentes à atividade e/ou disciplina durante o encontro remoto síncrono.             
Evite conversas paralelas no chat que possam atrapalhar a atividade. 

7. Não será tolerado uso de vocabulário chulo, de baixo calão, discriminatório, grosseiro, seja em              
áudio ou por meio escrito, como no chat. Relatos dessa natureza, serão apurados em processo               
disciplinar interno. 

8. Assim como nas atividades presenciais, o professor ou servidor técnico responsável pelo            
ambiente virtual é um mediador do conhecimento a ser construído coletivamente durante o             
processo de aprendizagem. Tenhamos total respeito aos nossos colegas servidores, o mesmo            
respeito que devemos ter com os colegas da turma. 

9. As atividades remotas síncronas são pensadas e produzidas, assim como as aulas            
presenciais, exclusivamente para os estudantes. A participação da família no ambiente virtual            
da atividade síncrona não deve ocorrer, exceto em caso de solicitação expressa dos             
professores e servidores responsáveis pela atividade. 

10. Reiteramos a todos a prudência que devemos ter com o mau uso da imagem, edições e                
gravações das atividades síncronas nas plataformas institucionais. Relatos de uso indevido de            
imagem serão apurados em processo disciplinar interno.  

11. Todo material didático/pedagógico, escrito e/ou audiovisual produzido pelo servidor (docente          
ou técnico) do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo II é um material autoral. Como tal,                
advertimos aos estudantes e suas famílias que, os materiais didáticos/pedagógicos          
desenvolvidos pelos servidores, seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo,              
por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos              
mediante autorização da instituição. Relatos de uso indevido e sem autorização serão            
apurados em processo disciplinar interno.  

12. As atividades remotas síncronas compõem parte da carga horária semanal das disciplinas e             
representam momentos importantes para dúvidas e questionamentos a serem solucionados          
junto aos docentes ou mediadores do ambiente virtual. 

13. Em caso de falta discente nas atividades remotas síncronas, solicitamos às famílias que             
encaminhem informe da falta e justificativas ao email organizacaoescolar.en2@cp2.g12.br,         
para que o setor informe aos docentes visando auxiliar ao aluno no que couber. 

14. Qualquer situação vivenciada deve ser relatada imediatamente à direção do campus através            
do e-mail institucional cen2@cp2.g12.br.  

15. Ao acessar as atividades remotas síncronas o estudante e sua família se comprometem             
automaticamente com as orientações e condutas presentes neste documento. Informaremos a           
toda comunidade escolar assim que regulamentações institucionais sejam feitas pela Reitoria           
sobre o tema, que modifiquem ou acrescentem regramentos às orientações aqui explicitadas            
pela Direção Geral do Campus do Engenho Novo II. 

 
Carolina Mary Medeiros 

Diretora Geral 
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