
Niterói, 31 de agosto de 2020. 

 

Prezados Membros do GT do Campus Niterói  

 

A Comissão de Mães, Pais e Responsáveis do Colégio Pedro II – campus 
Niterói, vem por meio desta registrar a sua preocupação e angústia em relação 
ao cumprimento das 800h letivas do ano de 2020, após o atingimento de dados 
sanitários seguros conforme regulamentado pela Portaria 1254. 

Tal como consta publicado no recente “Manifesto das Instituições 
Federais e Estaduais de Educação do Rio de Janeiro sobre as atividades 
acadêmicas presencias e remotas durante a pandemia”, o retorno das atividades 
acadêmicas regulares ainda em 2020 é bastante improvável. Somado ao 
constante na portaria 1254 ao definir o mês de janeiro como férias escolares, 
teremos uma previsão de cenário de retorno às atividades presenciais em 
fevereiro de 2021. 

Tendo em vista a imprevisibilidade do início do processo e de conclusão 
da vacinação em massa da população e/ou da descoberta de medicamento 
comprovadamente eficaz contra a Covid-19, ainda teremos um longo período de 
incertezas e adaptações face as necessidades de medidas de distanciamento 
social. 

A reorganização do calendário letivo de 2020/2021 irá afetar bruscamente 
a vida dos alunos e suas famílias, que precisarão replanejar horários e logísticas, 
enfrentar a retomada de conteúdos pedagógicos perdidos ou esquecidos em 
razão do longo período de afastamento escolar, além de lidarem com as suas 
expectativas e incertezas de futuro. É importante lembrar que haverá também 
dificuldades estruturais e organizacionais nos próprios campi, a exemplificar pela 
questão do espaço físico, número de professores e aumento de custos no ano 
de 2021, em razão do aumento do espaço de tempo despendido pelos 
estudantes nos campi e ainda diante da possível continuidade dos alunos 
concluintes deste ano, se assim optarem. 

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) em seu documento: “A framework to guide an education 
response to the COVID-19 Pandemic of 2020”, análises demonstram que a 
interrupção prolongada dos estudos não só causa uma suspensão do tempo de 
aprendizagem, como também, perda de conhecimento e habilidades adquiridas. 
Sendo assim, consideramos que as atividades de apoio emocional e cognitivo 
previstas para o mês de setembro, requerem planejamento e orientação também 
no sentido de minimizar a perda de habilidades e conhecimentos até então 
adquiridos, a promoção da retomada do vínculo de pertencimento com o colégio 
e a motivação perdida para o hábito do estudo.  

Por todo o exposto, consideramos ser muito importante que seja iniciado 
o quanto antes os debates e interlocuções com toda a comunidade escolar 



acerca do planejamento e execução do projeto pedagógico para o ciclo 
2020/2021, utilizando metodologias e tecnologias disponíveis, para que juntos 
possamos construir um planejamento que minimize o impacto da falta de aulas 
de 2020 na vida dos estudantes e suas famílias do Colégio Pedro II e que 
possamos atender e acolher a todos e todas, considerando suas especificidades.   

Consideramos que as atuais indefinições e a falta de perspectivas e 
projetos educacionais mais concretos para o ano de 2021 é um dos fatores que 
mais ocasionam angústia e desesperança entre as famílias. Já é possível a 
percepção da possibilidade de grande evasão escolar para o próximo ano, seja 
em razão das incertezas da manutenção e reflexos dos efeitos desta Pandemia, 
seja pela imprecisão quanto aos efeitos da continuidade do ano letivo de 2020 e 
seus impactos nos anos seguintes. 

Neste contexto, solicitamos que seja delimitado um prazo para a 
conclusão do planejamento das atividades de cunho emocional e cognitivo deste 
ano corrente, bem como para o início breve de sua execução. E que seja iniciado 
também o quanto antes, a construção das diretrizes pedagógicas para o ano de 
2021 e suas possibilidades de execução, face a multiplicidade de cenários que 
se avizinham. 

 

Cordialmente, 

 

Comissão de Mães, Pais e Responsáveis do Colégio Pedro II – campus Niterói 

   


