
 
 

RUA ASSIS VASCONCELOS, S/N – Telefone: (21) 2624-3255 

CEP 24110-250 – NITERÓI/RJ 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

CAMPUS NITERÓI 
 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quinze horas e três 

minutos, por meio do ambiente virtual Google Meet, e sob a presidência da 

Substituta Eventual da Direção Pedagógica, professora Isabela Blanche 

Gonçalves Brasil, iniciou-se a reunião do Grupo de Trabalho de Protocolos de 

Retorno do campus Niterói, na qual estiveram presentes os servidores docentes: 

Letícia Tury (Filosofia), Valeria Lopes (Sociologia), Washington Júnior 

(Matemática), Wilson Braga (Biologia), Allan Campos (Química), Everardo 

Cantarino (Português), Graziele Moser (Matemática), Alexandre Souza 

(Espanhol), Alessandro Guanabara (Biologia), Ricardo Muniz (Geografia), 

Antônio Carlos Álvares (Química), Eduardo Lannes (Desenho), Maurício 

Pascoaleto (Artes), Gilberto Oliveira (Geografia), Anderson Duarte da Matta 

(Química), Kamila Carvalho (Francês), Leonardo Cordeiro (Física), Henrique 

Honorato (Física), Marta Couto Neves (História), Paulo Coutinho (Educação 

Musical), Paulo Roberto Malafaia (Filosofia), Rosane Barreto (Educação 

Física); os servidores técnicos-administrativos Kátia Regina Quintanilha dos 

Santos (Superintendência-geral), Suzana Castro (Gabinete Médico), Carolina 

Zani (Superintendência Administrativo-Pedagógica), Simone Gonçalves 

(SOEP), Carolina Portel (Nutrição Escolar), Ana Paula Nogueira (SOEP), 

Alessandra Vieira Affonso (Secretaria Acadêmica), Júlia Monnerat 

(Organização Escolar), Ana Carolina Cardoso (Biblioteca); representante dos 

discentes - Mateus de Queiroz Reis, turma 1205; representantes da Comissão de 

Mães, Pais e Responsáveis Aline Luz Loureiro, Maria Helena Moraes Silva e 

Cíntia Bibiane. Foi feita a leitura da proposta elaborada pelo Grupo de Trabalho 

Central: protocolos e cenários pós-pandemia do Colégio Pedro II, enviada aos 

campi. Foram aprovados os encaminhamentos das seguintes premissas e 

propostas de definição da situação acadêmica das Primeira e Segunda  Séries do 

Ensino Médio, sendo: Questão 01 - Definição de atividades não presenciais de 

apoio cognitivo e emocional: atividades preferencialmente assíncronas, e que as 

propostas de atividades síncronas respeitem as especificidades de cada 

segmento, levando em conta as possibilidades de acesso de todos os estudantes, 



 

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 – Telefone: (21)3891-1008/1009 

CEP 20921-903 – RIO DE JANEIRO/RJ – http://www.cp2.g12.br 

as necessidades dos estudantes do Napne, bem como as necessidades das 

famílias envolvidas. Questão 2 – Sim. A expressão “preferencialmente 

interdisciplinares” atende ao campus em relação ao Ensino Médio. Questão 3 - 

uso das plataformas digitais: será levada para outros fóruns para uma discussão 

mais ampla. Questão 4 - atividades não presenciais de apoio emocional e 

cognitivo: deixar em aberto a organização das atividades (por série ou por ciclo), 

dependendo da proposta pedagógica interdisciplinar, respeitando as 

especificidades de cada Equipe e de cada campus. A servidora Suzana (Gabinete 

Médico) sugeriu como pauta para a próxima reunião o Trabalho Remoto dos 

servidores técnicos-administrativos. Nada mais a ser tratado, a professora 

Isabela Blanche Gonçalves Brasil agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião às dezessete horas e dezessete minutos. Eu, Kátia Regina Quintanilha 

dos Santos, na qualidade de secretária, lavrei os termos da presente ata, que será 

assinada por mim e pela Substituta Eventual da Direção Pedagógica do campus 

Niterói, professora Isabela Blanche Gonçalves Brasil. Niterói, vinte e seis de 

agosto de dois mil e vinte. 

 


