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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

CAMPUS NITERÓI 

 

 

Reunião GT Campus Niterói  

Data: 24/11/2020 

Horário: 15 horas 

Plataforma da reunião: Google Meet 

A reunião foi presidida pela Diretora Pedagógica, professora Natália de Oliveira 

Braga 

 

Presentes: 

Alessandro Guanabara (Biologia) 

Alex Côrtes (Equipe de História) 

Alexandre Souza (Equipe de Espanhol)  

Aline Loureiro (Comissão de Responsáveis)  

Allan Rangel (Equipe de Química) 

Ana Carolina Cardoso (Biblioteca) 

Ana Claudia Oliveira (Comissão de Responsáveis) 

Antônio Carlos Álvares (Equipe de Química) 

Augusta Longo (Secretaria Acadêmica) 

Bruno Ribeiro (Equipe de Matemática)  

Carolina Portel (Nutrição) 

Everardo Cantarino (Equipe de Português)  

Iris Brasil (Equipe de Desenho) 

Isabella Brasil (Equipe de Ed. Física e representante do campus no GT Central)  

Kamila Carvalho (Equipe de Francês)  

Kátia Regina Quintanilha dos Santos (Superintendência-Geral) 

Leonardo Cordeiro (Física) 

Letícia Tury (Equipe de Filosofia) 

Luana Sampaio (Setor de Laboratórios)  

Luzia Carla Lima (Assistência Estudantil)  

Maria Helena Meirelles (NAPNE) 

Maria Helena Morais (Comissão de Responsáveis)  

Mariana Seixas (SOEP) 

Martha Couto (Equipe de História) 

Maurício Pascoaleto (Equipe de Artes Visuais)  

Natália Oliveira (Direção Pedagógica)  

Octávio Simões (Laboratório de Informática) 
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Paulo Coutinho (Equipe de Música)  

Suellen Stelitta Destefani (NAPNE) 

Suzana Castro (Gabinete Médico)   

 

 

Informes: 

 

1- Calendário 2021 aprovado pelo Conepe (totalmente remoto e semipresencial 

– ano letivo 2020), na reunião do dia 23/11/2020 e passará ao Consup; 

 

2- Reunião de Pais e Responsáveis: a representante da Comissão de Pais, 

Maria Helena Morais Silva, informou que foi realizada uma reunião de pais, na 

qual esteve presente um pediatra que falou da importância do retorno presencial 

e do convívio escolar para os alunos. O pediatra pontuou que a escola em si, 

seguindo todos os protocolos de segurança, não traz risco de contaminação. 

 

Deliberações: 
 

- Analisar as resoluções do Conped (Conselho Pedagógico) realizado no dia 

23/11/2020, com o posicionamento do campus acerca do Planejamento de 

2021, a saber: 

 

1) Divisão por série; 

 

2) Construção de 03 cenários de planejamento com ênfase ao Remoto, 

Semipresencial e presencial); 

 

3) Retorno em fevereiro REMOTO 

A responsável Maria Helena Morais Silva disse que nenhum responsável do 

grupo de pais foi a favor do retorno Remoto e que os alunos não gostam do 

chat. A diretora pedagógica disse que a não adesão dos alunos foi a falta de 

encontros síncronos. Como não houve consenso entre os presentes foi 

realizada a votação, sendo: 19 (dezenove) votos favoráveis (Português, 

Espanhol, Francês, Matemática, Química, Física, Educação Física, Educação 

Musical, Artes Visuais, História, Geografia, Filosofia, Laboratórios, Secretaria, 

SOEP, NAPNE, Assistência Estudantil, Biblioteca e Direção); 04 (quatro) 

votos contrários: Gabinete Médico, Laboratório de Informática, Nutrição 

Escolar e Comissão de Pais. 

A diretora pedagógica pontuou que este é o posicionamento do GT Niterói 

para ser levado ao GT Central. 
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4) Necessidade de publicização da equivalência da carga horária das 

atividades remotas tanto para a contabilização da carga horária para os 

estudantes quanto para a organização do Plano de trabalho Docente; 

 

5) É urgente que seja normatizada a contabilização da carga horária remota 

para 2021; 

 

6) Estratégias Pedagógicas: preferência por atividades assíncronas, 

disponibilização do mesmo conteúdo em diferentes meios  como textos, 

vídeos e outros materiais, atividades remotas síncronas não devem ser 

contabilizadas como carga horária, devem ser atividade de apoio, importância 

do uso de ferramentas como o Meet (proposta de formulário para adesão às 

atividades), para que a atividade síncrona seja contabilizada, esta deve ser 

gravada e disponibilizada para acesso assíncrono. 

Foram feitas sugestões para mudança do texto: a) a diretora pedagógica 

sugeriu que seja retirada do texto a frase “atividades remotas síncronas não 

devem ser contabilizadas como carga horária, devem ser atividade de apoio”; 

b) O professor Guanabara sugeriu que fique notória a importância das 

atividades síncronas no texto. Houve consenso quanto às alterações ao texto 

final. 

 

7) Ampliação e melhoria do Auxílio Digital com o objetivo de atingir mais 

estudantes e viabilizar pacotes de dados e equipamentos capazes de acessar 

atividades síncronas e vídeos, por exemplo. Indicação à Assistência 

Estudantil daqueles estudantes que ainda têm dificuldades de acesso, 

apurados por questionário já disponível.  

A diretora pedagógica sugeriu que seja retirada do texto a frase “Indicação à 

Assistência Estudantil daqueles estudantes que ainda têm dificuldades de 

acesso, apurados por questionário”. 

O professor Guanabara sugeriu uma redação mais detalhada dos três 

primeiros itens do texto. A diretora pedagógica propôs a melhoria da escrita 

do texto para ser submetido ao GT Campus Niterói para aprovação e 

posterior envio ao GT Central. 

 

 

Perguntas de Responsáveis: 

 

1) Por que Remoto e não Híbrido? 

A diretora pedagógica esclareceu que cerca de 50% da força de trabalho do 

campus não voltará, resultado obtido por meio de questionário respondido 

pelos servidores, de acordo com a Instrução Normativa nº 63/2020, que 

estabeleceu as regras para o retorno dos servidores ao trabalho presencial e, 
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também, devido ao cenário da Pandemia, do risco da segunda onda da 

doença.  

 

2) Como seria a migração para outro cenário? 

A diretora pedagógica respondeu que não levaria o ano inteiro para realizar a 

migração. 

 

3) Como ficará o conteúdo, haverá adaptação curricular? 

A diretora pedagógica respondeu que há a possiblidade de adaptação 

curricular e que esta é uma prerrogativa dos departamentos pedagógicos. 

Pontuou que o campus não pode caminhar sozinho e que não é 

descentralizado pedagogicamente. 

 

4) O que vão fazer para nivelarem os alunos da 1ª série no Remoto? 

As estratégias para o nivelamento da 1a série, ainda não foram definidas. 

 

5) Já pensaram em como serão as avaliações no cenário 100%¨Remoto? 

As avaliações serão em caráter formativo e diagnóstico no Remoto e 

Presencial. 

 

6) Como será a ampliação do novo auxílio? 

Não é o campus que gere essa verba. A proposta é levada à PROEN e ao 

Reitor. 

 

7) Tem previsão da segunda leva do Auxílio Digital? 

O processo já está pronto. Porém, o dinheiro ainda não está no campus. 

 

Perguntas e Posicionamentos de Servidores: 

 

1) O professor Allan Campos disse que os cenários já prontos para 

fevereiro/2021 e bem discutidos acelerariam o processo. 

A diretora pedagógica disse que acha difícil ter os 03 cenários já prontos        

em fevereiro/2021. 

 

2) A servidora Suzana Castro perguntou: Por que os departamentos não 

ficam responsáveis pelo Planejamento Pedagógico? 

O campus precisa das diretrizes gerais para dar prosseguimento nos 

campi. 

 

3) A servidora Luana Sampaio disse que a escola não tem como escolher se 

segue ou não a Instrução Normativa sobre o retorno ao trabalho 

presencial. 
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4) A servidora Suzana Castro perguntou se a escola não poderia, como 

estratégia, pedir a vacina ao governo? 

O campus não tem como fazer esse pedido. 

 

5) O professor Everardo Cantarino perguntou: Por que a atividade síncrona 

não pode ser contabilizada? Somente se for transformada em assíncrona? 

Para que o aluno possa acessar em outro momento. Caso haja alguma 

dificuldade do acesso síncrono. 

 

6) A servidora Suzana Castro perguntou: Qual a velocidade do chip oferecido 

pela escola? 

A escola disponibilizou o Auxílio Digital no valor de R$ 600,00 e não chip. 

 

7) A servidora Maria Helena Meirelles corroborou a fala do professor Paulo 

Malafaia, no Conped, sobre o Auxílio Digital para servidores.  

 

8) A servidora Luzia Carla disse que a equipe não tem gerência sobre o valor 

do Auxílio e que a Assistência Estudantil já está pensando em um novo 

edital para 2021. Ressaltou que o nosso papel é cobras das instâncias 

superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


