
ATA DO GT de RETORNO  

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, representantes da 

comunidade escolar do Colégio Pedro II - Campus Humaitá II se reuniram remotamente 

para a reunião emergencial do GT de Retorno. A diretora-geral, Soraya Sabah,  iniciou a 

reunião dando alguns informes sobre a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (Conepe), que havia acontecido mais cedo: pela manhã ficaram presos à questão 

da sincronicidade.   À tarde discutiram sobre a Plataforma Moodle. Se os concluintes não 

terminarem as 299 horas em dezembro, o Moodle não consegue fechar o questionário. 

Perderiam as horas e não daria mais para preencher os formulários. O prazo foi estendido 

até 31 de janeiro de 2020. A diretora pedagógica, Claudia Monteiro,  disse que reunião 

emergencial foi uma demanda das professoras  Carolina Vilela (Geografia) e Renata 

Augusta de Souza (História). A reunião tinha a finalidade de apresentar propostas a serem 

levadas pelas duas para o GT Central: retorno da comissão de finanças e também sobre 

apoio docente para o  início das aulas em fevereiro de 2021.  Carolina disse que a proposta 

aprovada pelo Conselho Superior do Colégio Pedro II (Consup), levada por um 

representante docente do Campus Duque de Caxias não foi mostrada para as bases. A 

professora perguntou em seguida se as três certificações são obrigatórias. Soraya disse 

que ainda não existe uma definição sobre o assunto, que exige uma atuação da Diretoria 

de Tecnologia da Informação (DTI). Claudia diz que a tendência é manter a ideia de 

trimestre. Renata informou que naquele dia foi apresentada a tabela do Conepe sobre a 

carga horária e que estão previstas aulas síncronas diárias. Isso gerou debate, segundo a 

professora, muitos contrários às aulas diárias. Também teve debate para outras tabelas. 

Mas foram aprovados pontos, entre eles: limite diário de tela de duas a três horas (para as 

crianças de dois a cinco anos o limite será de uma hora e para os alunos atendidos pelo 

Napne ainda serão definidos pelos setores); o auxílio digital ser a base para tomadas de 

decisão; o limite de dados das atividades síncronas contarem como carga horaria, mas se 

o aluno não puder acessar, que as assíncronas contem. Marcela Amorim (Filosofia) disse 

que entende que a tabela (avaliação e calendário) como um início e que mais de uma 

avaliação formal será difícil. Considera que tem de haver uma avaliação qualitativa 

também, com cada disciplina escolhendo uma forma de avaliar os alunos. 

Maria do Carmo Potsch (Artes Visuais) lembrou da especificidade que que ocorre desde 

2000 no Humaitá II em relação às disciplinas de Artes Visuais e Educação Musical, que 

alternam as aulas para a 1ª série, e fazem uma nota repetida nos três trimestres – trabalhos 

valendo 5 e prova valendo 5. Depois somam as notas e dividem por dois. O sistema aceita 

que essa nota seja repetida, mas precisa ser lançada três vezes. Ela também acredita que 

a interdisciplinaridade para essa série é complicada. Por fim, avaliou que a proposta de 

Francês é parecida com a de Artes Visuais. Para fazer interdisciplinaridade, acredita a 

professora, tem que contemplar todos os conteúdos. 

Carolina informou que a equipe de Geografia baseou em três períodos, diluindo uma 

única avaliação autoral, formal, ao longo do ciclo. Defendeu a adoção de autoavaliações 

para compor a nota, o fator de engajamento, todas as postagens teriam avaliações, 

formulário, múltipla escolha, registro de uma palavra, coisas simples, e que essas 

pequenas somas compusessem a nota final. Essa seria uma forma de acompanhar o aluno. 

Sobre a distribuição dos livros, ela informou que tem para todos. Sugeriu que sejam 

distribuídos no início do ano, garantindo diminuição de exposição de tela. O livro é o 



material mais inclusivo, segundo a professora, que sugeriu que as postagens façam 

referência ao livro, a existência de atividades síncronas mesmo que acessórias, dentro do 

limite de dados, pelo chat do Moddle, que exista uma rotina de atividade síncrona, algum 

momento de contato, que o aluno tenha professor  à disposição, isso tem a ver com 

acolhimento, engajamento, que exista algum horário. Fernanda Brack (Francês) disse que 

o modelo presencial não pode ser transposto para o remoto, isso não funcionaria. 

Ressaltou que se preocupa com a diluição da avaliação. Ressaltou ainda que a Equipe de 

Francês acredita no retorno seguido à aula, uma resposta imediata, mas que não valha 

nota. Em relação ao conteúdo, “menos é mais” no momento, avaliou.  Zelia Thomaz 

lembrou que também foi feita uma pesquisa com os alunos que atendidos pelo Napne 

sobre o acesso à internet. Segundo a professora, existem alunos com necessidades 

específicas que não têm condição de acompanhar atividade síncrona. Claudia informou 

que não havia representante do  Napne na reunião. Fabio Fernandes (Comunicação) 

apresentou o mapeamento feito com os responsáveis Disse que o questionário foi postado 

em 23/11 a 15/12, com ampla divulgação nas redes. Do total de 1276 alunos, pais e/ou 

responsáveis por  de 1069 deles responderam ao questionário (83,8%);  e 207 não  

responderam (16,2%). Ele informou que será feito um contato com os que não 

responderam.  Andre Caldas (Português) ressaltou que os  livros são importantes para 

algumas equipes, porque diminuiriam os dados, mas observou que pegar o material na 

escola prevê deslocamentos e exposição a riscos, principalmente em um período em que 

os casos da de Covid-19 aumentam. Érika Lourenço (Desenho) disse que é necessária a 

entrega de livros, para minimizar diferenças. Disse que poderia ser elaborado um 

calendário de entrega. Ela observou que os alunos que não acessam a internet seriam os 

mesmos que pegam as cestas básicas, que já saem de casa. Ela lembrou que talvez seja 

preciso disponibilizar material impresso. Carolina lembrou que o livro é um direito do 

aluno, que não possibilitar que o aluno tenha acesso ao livro é um erro. O livro é processo 

democratizante.  Ela sugeriu focar na tabela feita pela Equipe de Matemática para avançar 

na discussão, já que a Renata  teria que levar as propostas do campus para o GT Central 

na quinta-feira seguinte. Zelia observou que nem todo aluno tem capacidade de aprender 

somente com a tela. Ressaltou também que é preciso criar o hábito no aluno de usar o 

livro. Opinou ainda que no Ensino Fundamental os alunos gostam do livro como suporte. 

Ela também avaliou que livro é a uma opção mais rápida para a segunda semana de 

fevereiro. Ressaltou ainda que o livro seria uma alternativa para quem não tem 

equipamentos e não deve conseguir resolver isso até fevereiro. Lembrou, por fim, de uma 

aluna do campus que mora em abrigo.  Ana Paula Loureiro (Inglês) disse que o 

Departamento de Inglês pensou em disponibilizar o livro digital, pela dificuldade de se 

distribuir os impressos. Entretanto, a chefe de departamento não pode entrar em contato 

direto com a editora. Tem que ser a diretora do campus. Soraya lembrou que o trabalho 

no ano de 2020 foi decretado como remoto e que 2021 também será, pelo menos no 

primeiro semestre. Ela explicou que não pode convocar ou mesmo solicitar nenhum 

servidor para trabalhar presencialmente. A entrega das cestas básicas foi um trabalho 

voluntário, realizado por um grupo de docentes e técnicos-administrativos do campus. 

Disse que vai solicitar às editoras o acesso aos livros digitais. Quanto ao material 

impresso, informou que não tem servidor para manusear as máquinas da Mecanografia.  



Ressaltou ainda que também não existem máquinas no colégio, uma vez que a empresa 

não renovou contrato. Mas, segundo ela, já foi realizado um outro contato com outra 

empresa, que vai fornecer 5000 copias/mês. O contrato é único para todos os campi; No 

momento, a impressão de histórico escolar está sendo feita na papelaria. Em alguns casos 

é feito no formato digital e enviado por e-mail.  André disse que entende e concorda com 

o direito do aluno de ter o livro, mas acredita que existem direitos mais preponderantes 

que outros. Não colocar a vida do aluno em risco é um deles, em sua avaliação. Ressaltou 

ainda que se algum funcionário ficar doente, a escola poderá responder por isso. Em sua 

avaliação não pode ser considerado um absurdo a não entrega do livro porque a proteção 

à vida deve ser maior que isso. Ele observou ainda que a doação de cestas básicas e a 

entrega de livros são contextos diferentes. A escola pública não pode colocar o aluno em 

risco, na opinião do professor.  Claudia ressaltou que  essa discussão sobre a entrega dos 

livros poderá feita em janeiro. Lembrou ainda que nem todas as editoras disponibilizam 

o livro digital (ela fez consulta no início do ano, mas  vai fazer novamente, pois pode ter 

mudado). Marcela concordou com Andre. A segunda onda será pior que a primeira,  e as 

autoridades devem decretar lockdown, segundo ela.   O Departamento de Filosofia tenta 

criar alternativas ao livro didático. Acredita que deve haver uma pressão para as editoras   

disponibilizarem o formato digital, nem que seja por capítulos. Sugeriu que fossem 

computadas horas para produção de materiais, apostila e outros materiais de apoio. Por 

fim, lembrou que algumas famílias não poderão pegar os livros (alguns alunos teriam 

livros e outros, não). Carolina acredita que se deve oferecer o direito que já e do aluno 

para as famílias que sentem essa necessidade, fazer isso de forma segura, escalonada, com 

voluntários que puderem. Sugeriu que os professores e técnicos se organizem neste 

sentido. O livro não é ideal, mas tem que fazer valer o recurso que é de direito. Ela se 

desculpou se foi indelicada, mas disse acreditar que acha um absurdo mesmo o aluno não 

ter o acesso ao livro; Sobre as avaliações, disse que a é preciso fazer uma adaptação. As 

pequenas avaliações são para ajudar o aluno.  Renata sugeriu uma entrega dos livros ao 

longo do ano.  Ela pontuou que exitem outras urgências para serem resolvidas de 

imediato. Sobre a avaliação, ressaltou que existe uma portaria que diz que deverá ser 60% 

formal e individual e 40% em atividades variadas, diferentes do instrumento da 

certificação. Maria do Carmo Potsch (Artes Visuais), disse que para a sua disciplina 60% 

e 40% não vai funcionar. Que deve ser fazem 50% e 50%. A replicação de nota vale só 

para o Ensino Médio, segundo ela. Affonso Miranda (Educação Musical) disse que o 

esmo vale para a sua disciplina. Renata e Carolina sugerem que se definam as propostas 

para o GT Central. Marcela disse que precisa do parecer da sua equipe. Disse que pode 

tentar fazer durante a semana, por e-mail. Outros participantes da reunião concordam com 

a Marcela. Claudia perguntou se o GT central já solicitou essa discussão, sobre avaliação.  

Ressaltou que está muito em cima do fim do ano e, por outro lado, as aulas retomam em 

fevereiro. Renata disse que sim, uma proposta sobre a forma de avaliação foi uma 

demanda do GT Central. Carolina lembrou que essa definição será feita de qualquer 

forma, mas que o campus pode fazer a sua proposta. Marcela argumentou de novo que 

não pode endossar nenhuma proposta sem conversar com o Departamento de Filosofia.  

Disse que os professores de Filosofia gostariam que fosse uma avaliação semestral e que 

sobrecarregue menos o aluno. Maria do Carmo concordou com a Marcela, mas disse que 



seu departamento ainda não definiu uma posição. sobre essa questão.  Renata disse estar 

sensível às falas que não foram representadas. Lembrou que o colégio está agindo com 

urgência, que a questão já havia sido encaminhada há semanas, mas que os departamentos 

estão assoberbados. Lembrou que o GT é um fórum deliberativo. Ressaltou ainda que o 

papel dos participantes é trazer as demandas das equipes, mas que o papel dos 

participantes é procurar fazer ajustes, meio de campo e que eles não deveriam se sentir 

limitados.  O GT delibera, enfatizou a professora, observando que A 

as especificidades dos departamentos podem ser acolhidas, mas que não se deve deixar 

de debater o que está colocado. Ela lembrou que na semana seguinte começa o recesso e 

que é preciso aproveitar o máximo possível para encaminhar a discussão. Por fim, 

lembrou da urgência que a situação exige e que o GT não pode diminuir o seu papel 

autoral. Ela também se desculpou se estiver equivocada. Marcela concordou que o GT 

tem autonomia, é uma instância deliberativa, mas para questões pedagógicas é preciso 

seguir os departamentos, em sua avaliação.  Algumas questões, embora urgentes, não 

podem atropelar as etapas. Ela lembrou que não existe essa discussão ainda sobre 

avaliações em seu departamento. O e-mail chegou no dia 7/12. Não houve reunião do 

departamento nesse meio tempo. São muitos os assuntos pendentes nos campi e nos 

departamentos. Erika sugeriu levar para o GT Central a demanda de que proposta de três 

certificações para as equipes de dois tempos é inviável. Renata informou que a pauta 

sobre propostas para a avaliação foi encaminhada para os departamentos no dia 25 de 

novembro. Claudia disse que já é possível levar para o GT Central as especificidades de 

algumas disciplinas, que não têm como fazer avaliações como as demais. Ela disse que 

entende que há equipes que precisam discutir mais e que estão com dificuldades de fechar 

propostas. Soraya concordou com Renata sobre a autonomia do GT e também concorda 

com a importância do posicionamento dos departamentos. Perguntou se na reunião do GT 

Central da quinta-feira  poderia ser levada a tabela  elaborada pela Equipe de Matemática 

e dizer que as discussões no campus estão sendo feitas a partir dela, levando-se em conta  

as especificidades algumas disciplinas. Renata disse que não se sente confortável em levar 

essa proposta. Maria do Carmo observou que a proposta da Soraya mostra que as equipes 

estão debatendo o assunto. Lembrou que levar a informação sobre as especificidades de 

algumas disciplinas é importante, que existem duas disciplinas que têm uma nota que é 

replicada, porque o aluno faz meio ano de uma disciplina e depois de outra. Carolina disse 

estar triste, pois os professores reclamam quando as decisões vêm de cima, mas quando 

podem, como agora, fazer propostas, não acontece. Lembrou que quatro equipes fizeram 

esforço.  Foram horas e acúmulos de discussão. Mas ao final, saíram do   debate sem 

avanço. Disse que estava esgotada.   Que só naquele dia foram oito horas de tela. Disse 

que queria registrar o lamento de não poder dar andamento a esse debate, o que, em sua 

visão, era uma forma de desvalorizar o esforço de algumas equipes. Pediu aos 

participantes que, quando tivessem fôlego, olhassem a aba de Justificativas. Ali há 

princípios gerais que podem ser levados para o GT Central. Inês Reis (Educação Física) 

disse que a sua equipe não fechou uma proposta, mas conversaram sobre o assunto. Disse 

que a sua equipe pensa parecido com a de Francês: não dividir em três certificações em 

um curto espaço e a proposta da disciplina em si, que é processo. Também sugeriu que 



todos os alunos do ano letivo de 2020 sejam aprovados, desde que estejam dias com as 

postagens, com o acesso. Pode ter recuperação (acolhedora). Por enquanto a equipe de 

Educação Física do campus se resume a três docentes. Marcela disse que também fica 

triste com algumas pessoas estarem tristes, mas ao contrário do que foi dito, ela acredita 

que houve um avanço no debate, apesar de não ter sido conclusivo. Lembrou que não 

apenas ela disse que precisava conversar com seus colegas de equipe. Ela lembrou que 

está praticamente sozinha no campus, mas que mesmo assim não perde reunião, participa 

de todas. Observou que, discutir as propostas é respeito intelectual, mas que está sendo 

responsável com o campus, o departamento, os docentes e os alunos. Sugeriu que se leve 

para o GT que a proposta está muito embrionária. Renata se desculpou por um mal 

entendimento do que tenha falado. Disse que não se sente à vontade para levar o que não 

é consenso, mas pode levar as especificidades daquelas disciplinas. Observou que o 

debate do GT Central será feito e vai tentar debater da melhor maneira. Claudia então 

propôs que sejam levado ao GT Central as especificidades de algumas disciplinas (Artes 

Visuais e Educação Musical), que na primeira serie tem duração de seis meses, além de 

Espanhol, que atualmente se resume a uma docente no campus.  Erika observou que é 

importante pontuar a proposta de ter três avaliações precisa ser repensada para disciplinas 

de dois tempos, porque é massacrante para professor e aluno. A reunião foi encerrada às 

18:00 e confirmada a reunião para o próximo dia 17/12, em conjunto com o Conselho 

Pedagógico (Conped) do campus. 

 


