ATA DO GT DE RETORNO

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, representantes da
comunidade escolar do Colégio Pedro II-Campus Humaitá II se reuniram remotamente
em encontro do Grupo de Trabalho referente ao retorno das atividades e para discutir
questões referentes à terceira série do Ensino Médio. A diretora pedagógica Claudia
Monteiro iniciou a reunião informando que questões referentes à terceira série foram
discutidas na última reunião. Informou também que na reunião do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Conepe) as portarias foram discutidas e houve avanço em relação a
essa questão. A diretora-geral, Soraya Sabah, solicitou a Claudia que explicasse o que
foi falado no Conepe. Claudia disse que as portarias começaram a ser revistas. Em relação
à terceira série, foi discutido como seria feita a contagem da carga horária. Foi
encaminhado que a contagem será feita pelo acesso à plataforma e pela realização da
atividade, ou seja, não especificamente pelo tempo que o aluno permanece online na
plataforma. Informou que as atividades anteriores não serão computadas como carga
horária. Disse também que, na próxima reunião, a questão sobre a periodicidade de
publicação das atividades ainda será discutida e decidida. Informou que foi decidido que
os conteúdos programáticos publicados serão revistos no retorno presencial. Soraya
Sabah informou que na reunião para tratar do curso Técnico Guia de Turismo saiu uma
sugestão para que o professor colocasse na própria atividade a carga horária que o aluno
levaria para fazer e corrigir o exercício. Considerou que isso auxilia para pensar na
contabilização da carga horária. Claudia Monteiro disse que realmente falta a
contabilização de cada atividade, mas ratificou que foi colocada a reposição dos
conteúdos e a contabilidade da frequência por acesso e realização das atividades.
Christine Sertã, professora de Matemática, informou que há uma tabela com a carga
horária estipulada semanalmente para cada disciplina. Ela disse que entende que o que se
coloca no Moodle se refere à carga horária presente na tabela. Fernanda Brack, professora
de Francês, informou que tem produzido materiais estipulando determinada carga horária
para as atividades. Claudia considerou que a tabela é uma base, mas acredita que ainda
não está referendada. Renata Augusta dos Santos, professora de História, considerou
importante pensar na organização do tempo das tarefas de acordo com o tempo das
disciplinas. Claudia informou que as atividades remotas estão sendo confundidas com
aulas remotas. Ratificou que o conteúdo trabalhado neste período será visto
presencialmente. Renata sugeriu pensar a carga horária de 299 horas proporcionalmente
entre as disciplinas. Chistine informou que a tabela representa justamente isso. Renata
sugeriu que seja utilizado esse valor da tabela para definir a carga horária que cada
atividade irá contar. Claudia disse acreditar que seja decidido nos fóruns de discussões
do Colégio Pedro II algo próximo disso. Soraya ratificou que deve ser usada alguma
forma para contabilização. Claudia perguntou ao professor de Física Ronaldo Ayres
como está sendo a organização do material para a terceira série. Ronaldo disse que está
tudo correto e os professores estão publicando os materiais. Claudia relembrou a proposta
deliberada na última reunião em relação à publicação das atividades, que seria quinzenal
com carga horária semanal, e informou que ficou de ser discutida a proposta de agrupar
as disciplinas por área de conhecimento. Soraya considerou interessante a ideia de
agrupamento por áreas do conhecimento. Claudia perguntou à professora de Desenho
Érika Lourenço se seria possível fazer esse agrupamento para a próxima semana. Érika
Lourenço disse que sim e solicitou a ajuda de outros professores. Ana Claudia Colombo,

professora de Ciências e Biologia, se habilitou para auxiliar Érika. Ronaldo Ayres
ponderou que ainda não há escala para as publicações da semana que vem e considerou
que isso deva ser decidido. Giselle Branco, professora de Espanhol, opinou que deve ser
decidido qual grupo, dentro das áreas do conhecimento, irá iniciar a publicação já para a
próxima semana. Giselle lembrou que ficou de ser discutida a realização de uma reunião
com os alunos da terceira série. Claudia informou que a reunião está prevista para a
próxima sexta-feira, às 18 horas. Renata perguntou se tem como saber a quantidade de
dados que se utiliza nas atividades, considerando o auxílio digital recebido pelos alunos.
Considerou que isso é importante para se pensar nas atividades síncronas. Claudia pensa
que essa pergunta pode ser levada pela direção à Diretoria de Tecnologia da Informação
(DTI). Soraya considerou que isso pode ser perguntado à equipe de Ensino a Distância
(EAD). Claudia adiantou que outra questão debatida no Conepe foi a avaliação, mas
informou que isso ainda será discutido de forma mais ampla. Em relação ao agrupamento
das disciplinas por área de conhecimento, os professores discutiram se a disciplina de
Educação Física ficaria na área de Humanas ou na área de Exatas. Carlos Frederico
Marcal, professor de Física, propôs a troca entre as disciplinas de Matemática e
Português. Ana Colombo e Cristina Salles, chefe do Núcleo de Atendimento a Pessoas
com Necessidades Específicas (Napne) do Humaitá II, gostaram da proposta do Carlos
Frederico. Foram encaminhadas duas propostas para votação: a primeira agruparia as
disciplinas de Humanas e Linguagens em uma semana e na seguinte Matemática, Ciências
da Natureza e Educação Física; e a segunda agruparia Linguagens e Ciências da Natureza
em uma semana e na outra Matemática, Humanas e Educação Física. A primeira proposta
foi deliberada com onze votos a favor, uma abstenção e quatro votos contra. Em relação
à ordem da publicação dos grupos, ficou decidido que as disciplinas de Matemática,
Ciências da Natureza e Educação Física farão a próxima postagem das atividades. Para
dar um retorno em relação à tabela da carga horária, Soraya informou que a tabela foi
construída e encaminhada ao Conselho Superior do Colégio Pedro II (Consup), mas ainda
não foi votada. Claudia encerrou a reunião.

