
ORIENTAÇÕES 
ENSINO REMOTO
TÉCNICO SUBSEQUENTE TRADUTOR E INTÉRPRETE  DE LIBRAS

SEMESTRE LETIVO AGO/DEZ 2021



Início das 
atividades
1º período

 REUNIÃO DE ACOLHIMENTO: 19 de agosto, às 10 horas.

 PREVISÃO: 20 DE AGOSTO DE 2021 (Estejam atentos às
comunicações em nosso blog):

Colégio Pedro II (cp2.g12.br)

 Dúvidas? Escrevam para acolhimento.cp2.niteroi@gmail.com

Responsável: Júlia Monnerat

http://www.cp2.g12.br/blog/niteroi/
mailto:acolhimento.cp2.niteroi@gmail.com


Setores e
contatos

 Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE): para dúvidas sobre Atendimento Educacional
Especializado. Responsável pelo setor: Maria Helena Meirelles.
Contato: napnecp2n@gmail.com

 Secretaria Acadêmica: para solicitação de documentos (certificados,
histórico, declarações etc.), justificativa de faltas, dúvidas sobre
número de matrículas e solicitação de retificação de nota.
Responsável pelo setor: Augusta Longo. Contato:
secretaria.ni@cp2.g12.br

 Conta de e-mail discente: para envio de termos de consentimento,
informações e solicitações de e-mail institucional discente.
Responsável pelo setor: Júlia Monnerat. Contato:
conta.estudante.cni@gmail.com

 Laboratório de Informática: dúvidas e problemas nos ambientes
virtuais do Moodle. Responsável: Kristine Coutinho. Contato:
labinf.ni@gmail.com

 Ambiente virtual acadêmico: solicitação de troca de senha do e-mail
institucional ava@cp2.g12.br

mailto:napnecp2n@gmail.com
mailto:secretaria.ni@cp2.g12.br
mailto:contaestudante.cni@gmail.com
mailto:labinf.ni@gmail.com
mailto:ava@cp2.g12.br


Setores e
contatos

 Ambiente virtual acadêmico: solicitação de troca de senha do e-
mail institucional ava@cp2.g12.br

 Protocolo matrícula: dúvidas sobre a matrícula dos alunos novos
protocolosec.ni@cp2.g12.br

 Assistência estudantil: informações sobre os editais de auxílio
estudantil e digital. Responsável: Luzia Lima. Contato:
assistenciacp2niteroi@cp2.g12.br

 Coordenação do curso: Prof.ª Raquel Rodrigues. Contato:
coordenacaolibras@cp2.g12.br

 Direção Pedagógica: Prof.ª Natália Oliveira. Contato:
dirped.cni@cp2.g12.br

 Direção Geral: Prof.ª Mônica Coimbra. Contato:
dirgeral.cni@cp2.g12.br

mailto:ava@cp2.g12.br
mailto:protocolosec.ni@cp2.g12.br
mailto:assistenciacp2niteroi@cp2.g12.br
mailto:coordenacaolibras@cp2.g12.br
mailto:dirped.cni@cp2.g12.br
mailto:dirgeral.cni@cp2.g12.br


Equipe

 Audiologia: Roberto Irineu

 Expressão corporal e Dança: Prof. Leonardo Bastos
leonardo.bastos.2@cp2.g12.br e Prof.ª Sueli Maio
sueliguerramaio@gmail.com

 Ética profissional: Prof. Paulo Malafaia pamalafaia@hotmail.com

 Legislação: Marcileine Batista marcileinebatista2018@gmail.com

 Libras: Prof.ª Roseni Couto e Prof. Eduardo Felipe

 Português: Prof.ª Karina Nascimento , Prof.ª Mariana Quadros,
Prof.ª Renata Marafoni renata.marafoni.1@cp2.edu.br e Prof.
Wagner Trindade wagner.trindade.1@cp2.edu.br

 Tradutor e Intérprete de Libras: Thiago Silva

mailto:leonardo.bastos.2@cp2.g12.br
mailto:sueliguerramaio@gmail.com
mailto:pamalafaia@hotmail.com
mailto:marcileinebatista2018@gmail.com
mailto:renata.marafoni.1@cp2.edu.br
mailto:wagner.trindade.1@cp2.edu.br


Acesso à 
plataforma 
Moodle

 Acesso à plataforma institucional:

Moodle - Colégio Pedro II: Acesso ao site (cp2.g12.br)

(ead.cp2.g12.br)

 Login: número de matrícula

 Senha inicial: 123456 (após o primeiro acesso, troque a senha)

 O número de matrícula das e dos estudantes novos será
informado por e-mail

 Em caso de dúvidas, escreva para: labinf.ni@gmail.com

https://ead.cp2.g12.br/login/index.php
mailto:labinf.ni@gmail.com


Conduta nos 
ambientes 
virtuais

ATIVIDADES SÍNCRONAS

 Fica dispensado o uso do uniforme durante as atividades remotas 
síncronas, mas é fundamental que todas(os) estejam 
apropriadamente vestidas(os).

 Microfones e câmeras devem estar desligados ao ingressarem na 
atividade síncrona. Esse mecanismo, que visa a favorecer a 
estabilidade do ambiente virtual, não diminui a importância da 
participação do estudante, que deve interagir  sempre que for 
solicitada(o) pela(o) docente ou servidor(a) responsável pelo encontro 
virtual síncrono.

 A ferramenta do chat presente no ambiente virtual do Google 
Meet (ou outro) deve ser usada para que tirar dúvidas e debater temas 
pertinentes à atividade e/ou disciplina durante o encontro remoto 
síncrono. Conversas paralelas no chat que possam atrapalhar a 
atividade devem ser evitadas.

 Ao clicar no link de acesso você está concordando automaticamente 

com os Termos de Utilização do Google

https://policies.google.com/terms?hl=pt-PT

e com a Política de Uso Autorizado do Google Meet

https://support.google.com/meet/answer/9847091?hl=pt .

https://policies.google.com/terms?hl=pt-PT
https://support.google.com/meet/answer/9847091?hl=pt


Conduta nos 
ambientes 
virtuais

ATIVIDADES SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS

 A conduta das e dos discentes nos ambientes virtuais também deve 
estar de acordo com o MANUAL DE ÉTICA E CONDUTA NO 
AMBIENTE VIRTUAL CAMPUS NITERÓI, disponível no blog do 
campus.

http://www.cp2.g12.br/blog/niteroi/files/2020/09/MANUAL-
%C3%89TICA-E-CONDUTA-CPII-NIT.pdf

 Qualquer discente que não agir de acordo com as regras expressas na 
Política de Uso do Google Meet ou no Manual de Ética e Conduta no 
ambiente virtual poderá ser removida(o) da “sala” pela(o) docente ou 
servidor(a) responsável pela atividade e ser penalizado de acordo com 
O CÓDIGO DE ÉTICA DISCENTE do Colégio Pedro II.

 Somente estudantes do Campus Niterói do Colégio Pedro II podem 
acessar os ambientes das videoconferências de suas turmas, bem 
como a plataforma Moodle. Outros usuários que, por ventura, 
acessarem esses ambientes, serão removidos pela(o) docente.

 A tolerância para o atraso nas atividades síncronas será de até 10 
minutos. Depois desse período, a(o) docente está autorizado a não 
permitir mais nenhum acesso.

http://www.cp2.g12.br/blog/niteroi/files/2020/09/MANUAL-%C3%89TICA-E-CONDUTA-CPII-NIT.pdf


Organização 
do ambiente 
virtual de 
aprendizagem

 Cada disciplina é um curso em que você está inscrito;

 Clique no nome do curso para acessar os ambientes das 
disciplinas;

 Os ambientes das disciplinas estão organizados em abas, de 
acordo com a organização de cada disciplina.



Organização 
do ambiente 
virtual de 
aprendizagem



E-mail 
institucional 
discente

 A criação de contas de e-mails institucionais (com extensão 
@cp2.edu.br) é de fundamental importância para garantir a 
segurança institucional nessas atividades. 

 As(os) estudantes maiores de 18 anos devem assinar o  seguinte 
TERMO DE CONSENTIMENTO MODELO-TERMO-DE-
CONSENTIMENTO-ESTUDANTES-COM-18-ANOS-OU-MAIS.pdf 
(cp2.g12.br)

 Os TERMOS DE CONSENTIMENTO assinados (digitalizados ou em 
foto) e a solicitação da criação da conta devem ser enviados para 
contaestudante.cni@gmail.com

http://www.cp2.g12.br/blog/niteroi/files/2021/04/MODELO-TERMO-DE-CONSENTIMENTO-ESTUDANTES-COM-18-ANOS-OU-MAIS.pdf
mailto:contaestudante.cni@gmail.com


Organização 
das atividades 
pedagógicas

 As atividades pedagógicas estão divididas em síncronas e 
assíncronas;

 As atividades síncronas são as que acontecem de forma 
simultânea, por meio de videoconferência;

 As atividades assíncronas constituem os materiais postados pelos 
e pelas docentes nos ambientes virtuais de aprendizagem 
(Plataforma Moodle);

 As disciplinas com carga horário com até 03 tempos de aula 
semanais terão 01 tempo (40 min) semanal de atividades 
síncronas;

 As disciplinas com 04 tempos ou mais terão 02 tempos (80 min)  
semanais de atividades síncronas.

 O restante da carga horária será cumprido em atividades 
assíncronas.

Observe no quadro a seguir:



Organização 
das atividades 
pedagógicas



Horário 
atividades 
síncronas 
1º período



Horário 
atividades 
síncronas 
3º período



Avaliações e 
sistema de 
notas

 A avaliação pedagógica se dará de forma processual, 
considerando as especificidades da modalidade remota de ensino 
e do segmento dos/as estudantes. 

 A participação de estudantes em atividades síncronas e a 
realização das atividades assíncronas pelo/a estudante será ser 
considerada para fins da composição do grau da certificação. 

 Estarão aprovados/as os/as estudantes que, ao final do ano letivo, 
tiverem alcançado o mínimo de 5,0 (cinco) pontos de 
aproveitamento em cada um dos componentes curriculares e 
também tiverem frequência mínima comprovada.

 Estão previstas duas etapas de certificação, com períodos a serem 
posteriormente definidos em calendário.



Avaliações e 
sistema de 
notas

 Cada certificação deverá considerar graus de 0 (zero) a 10 (dez) e 
será composta por atividades avaliativas e nota de participação. 

 O conjunto de atividades avaliativas deverá compor o mínimo de 
60% e o máximo de 80% da certificação. 

 Atividades avaliativas diversificadas deverão ser disponibilizadas 
de forma assíncrona nas plataformas institucionais, prevendo 
prazo mínimo de uma semana para realização pelo/a estudante. 

 A nota de participação será conferida pelo docente, segundo valor 
mínimo de 20% e máximo de 40%. 

 A nota de participação será composta a partir da verificação da 
realização de atividades assíncronas não avaliativas, interações 
remotas diversas e instrumentos de medição de participação 
variados, a critério dos Departamentos Pedagógicos.



Avaliações e 
sistema de 
notas

 Ao/à estudante, será dada oportunidade de
realização/refazimento/ reavaliação das atividades ao longo do
processo avaliativo, em prazo estipulado pelo/a docente e dentro
do período de cada certificação

 Para fins de progressão no ano escolar, o/a estudante deverá
atingir, no mínimo, nota 5,0 (cinco), em cada um dos componentes
curriculares, obtida por média aritmética dos graus das duas
certificações, conforme cálculo a seguir:



Avaliações e 
sistema de 
notas

 Os/As estudantes que não tiverem obtido nota mínima 5,0 (cinco) na Média 
Anual terão direito a nova etapa de avaliação, à qual será atribuída uma 
Pontuação Final de Verificação (PFV). 

 A Pontuação Final de Verificação (PFV) será obtida a partir da aplicação de 
instrumento(s) avaliativo(s), definido(s) pelo/a docente/equipe/Departamento 
Pedagógico. 

 Serão promovidos/as ao ano escolar subsequente os/as estudantes que, após 
a etapa final de avaliação, tiverem obtido grau 5,0 (cinco) na Média final, 
calculada conforme a equação a seguir: 



Calendário



 Para saber mais sobre o funcionamento do ano letivo de 2021,
acesse a Portaria 1203:

PORTARIA_1203_27.07.21.pdf (cp2.g12.br)

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2021/JULHO/PORTARIA_1203_27.07.21.pdf

