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LEITURA CRÍTICA DA PORTARIA N.1254 DE JULHO DE 2020

O grupo de trabalho de ações pedagógicas indica ao representante do campus no GT Central de
Protocolos  e  Cenários  Pós-Pandemia  que  solicite  esclarecimentos  imediatos  para  questões
preliminares sobre as quais as atividades desse GT deverão estar ancoradas. Solicita, também,
que esse GT apresente algumas propostas iniciais de desdobramentos da referida portaria, no
que diz respeito às atividades acadêmicas não presenciais.

Art.2º Garantir a oferta equânime de 800 horas presenciais para todos os estudantes do
Colégio Pedro  II  após o atingimento de dados sanitários  seguros,  como os perfis  das
curvas de contaminação e de ocupação de leitos hospitalares estabilizados. (MP 934 de
1/4/20). 

1. Consideramos que convém esclarecer institucionalmente a definição da  expressão “dados
sanitários  seguros”  e  quais  as  instituições  (governamentais  ou  não),  relatórios  e
documentos legais nos servirão como parâmetro para o estabelecimento dessa definição.

2. Ressaltamos  que  há  urgência  no  estabelecimento  da  forma  como o  colégio  pretende
compatibilizar  as 800 horas dos anos letivos de 2020 e 2021,  a  partir  do  retorno das
atividades presenciais. As estratégias a serem utilizadas devem ser objeto de reflexão e
debate desde já.

3. Indicamos  a  necessidade  de  que  se  pense  em  soluções  com  o  caráter  de
excepcionalidade para as séries finais de cada nível de ensino.

4. Consideramos necessário que se defina qual  status todos os estudantes terão ao fim da
pandemia (Estarão na mesma série? O ano letivo está suspenso, por enquanto?)

Art. 3º Definir que as atividades acadêmicas não presenciais na Educação Básica, em todas
as suas etapas e modalidades, ocorrerão com foco no apoio emocional e cognitivo destes
estudantes  e  por  intermédio  de  meios  possíveis  para  todos os  estudantes  do Colégio
Pedro II. Parágrafo único. As atividades remotas ou não presenciais deverão ser inclusivas
e considerar as vulnerabilidades dos estudantes, para deste modo evitar o aprofundamento
das desigualdades, a paralisia institucional e a inércia educacional diante da conjuntura
atual. 

1. Mediante a imprecisão dos termos “apoio emocional e cognitivo”, consideramos que:
 as dificuldades e os limites – inclusive de formação - da atuação dos servidores (docentes

e técnicos) devam ser levados em consideração para a definição das práticas a serem
estabelecidas, especialmente em relação ao chamado  apoio emocional;

 as diretrizes e os objetivos pedagógicos institucionais que permearão as atividades não
presenciais  devem  ser  estabelecidas  levando  em  consideração  os  debates  realizados
pelos GTs (dos campi e central);

 os meios para a execução das atividades não presenciais devem ser definidos com clareza
e antecipadamente, ser acessíveis a todos os estudantes e permitir interações adequadas
à proposta de oferta de apoio emocional e cognitivo;

 as diferentes séries e níveis de ensino necessitarão de estratégias diferenciadas, levando
em  consideração  não  somente  a  perspectiva  acadêmica  como  também  as
socioemocionais; 



 de forma semelhante, os estudantes atendidos pelo NAPNE necessitarão de estratégias
diferenciadas;

 será necessário levar em consideração as diferentes realidades familiares dos estudantes,
bem  como  a  variedade  de  situações  referentes  a  questões  sociais,  relacionais  e
psicológicas que podemos nos deparar, estabelecendo cuidadosamente protocolos para a
ação.

Art.  4º  Determinar  às  Pró-Reitorias  do  Colégio  Pedro  II  a  verificação  da  possibilidade
orçamentária para a realização de novos auxílios financeiros às famílias de estudantes em
vulnerabilidade social. 

1. Entendendo  a  urgência  de  ações  de  inclusão  digital  e  para  a  garantia  dos  direitos
fundamentais básicos, sugerimos:

 a verificação da possibilidade de conversão das bolsas de iniciação científica, artística e
cultural, das bolsas de equipes olímpicas e esportivas em auxílios de inclusão digital; 

 a solicitação de um posicionamento da reitoria quanto à adesão (ou não) do colégio ao
Programa de Inovação Educação Conectada (Piec) do Ministério da Educação (MEC);

 o  estudo  da  viabilidade  da  compra  de  equipamentos  e  pacotes  de  dados  para  os
discentes, como tem sido realizado por outras instituições federais de ensino;

 a continuidade do Auxílio Estudantil Emergencial para os próximos meses.

Art. 5º Definir o início das atividades previstas no artigo 3º desta portaria a partir do mês de
setembro de 2020. 

1. Julgamos de fundamental importância que a forma como o acesso digital será garantido a
todos os estudantes seja amplamente publicizada e tão logo definida, assegurando que o
prazo previsto neste artigo seja exequível.

2. Avaliamos  necessária  a  criação  de  estratégias  de  letramento  digital  para  garantir  a
acessibilidade a todos os estudantes às atividades que serão oferecidas de maneira não
presencial.


