
Niterói, 12 de agosto de 2020 

 

Caros e caras integrantes do GT Central de Protocolos e Cenários Pós-

Pandemia. 

 

 

Movidos pela preocupação levantada com a publicação da nota nº 02 – 

que, na tentativa de definir a situação escolar dos estudantes da 3ª série do 

Ensino Médio, trouxe inúmeras dúvidas a toda comunidade escolar –, nós, 

integrantes do Grupo de Trabalho do Campus Niterói, elaboramos o conjunto de 

proposições elencadas a seguir. 

Apesar de entendermos que a nota fere a portaria 1254, em seu Art. 6º -  “os 

desdobramentos decorrentes desta portaria serão discutidos e encaminhados 

pelo Grupo de Trabalho Central de Protocolos e Cenários Pós-Pandemia, 

seguidos de apreciação pelo CONEPE, com posterior debate e aprovação pelo 

Conselho Superior”- sugerimos que não se retroceda na proposta de 

contabilização das atividades pedagógicas para a 3ª série a partir do mês de 

setembro principalmente por, nesse momento, entendermos que qualquer sinal 

de hesitação nesse sentido acabaria por trazer ainda mais insegurança à 

comunidade escolar. Entendemos também que  

1- é indispensável que sejam logo definidas as formas de contabilização da 

carga horária. 

2- deve haver aprovação automática para esses estudantes, o refazimento 

da série  será uma opção do estudante e da família.  

3- é imperativo que seja trabalhada uma seleção de conteúdos curriculares 

da série com vistas ao preparo para o ENEM. 

4- não é necessária a produção e a entrega física de material pedagógico 

impresso no campus.  

5- deve ser verificada, pela PROEN, a possibilidade de disponibilização dos 

livros didáticos em arquivo digital. 

6- deve ser avaliada, pelos campi, a possibilidade de entrega, sob demanda, 

dos livros didáticos físicos caso não seja viável a distribuição do material 

em meio digital. 

7- é oportuna, neste momento, a construção de uma abordagem 

interdisciplinar dos conteúdos programáticos da série. 

8- é importante, neste momento, que os conteúdos programáticos da série 

instrumentalizem o estudante para uma leitura do tempo presente. 

9- é necessário que a PROEN solicite aos NAPNES um estudo urgente de 

possibilidades de adaptações das atividades pedagógicas para os 

estudantes com necessidades específicas. 

10-  é urgente a regulamentação institucional do trabalho remoto no que diz 

respeito ao caráter jurídico e técnico, tendo em vista a garantia da 

segurança digital e da formação continuada. 



11-  deve haver encaminhamento ao CONSUP dessas diretrizes, se 

aprovadas por esse GT, para aprovação e publicização urgente.  

Gostaríamos de ressaltar que há necessidade de resgate imediato da 

credibilidade da instituição, que nesse momento tem sua imagem bastante 

desgastada. Para tal, é importante que haja posicionamentos claros e objetivos 

que respondam aos anseios de toda a comunidade escolar. Das dúvidas 

frequentes, é importante sanar imediatamente aquelas que dizem respeito aos 

concluintes.  
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