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PORTARIA Nº 1.254, DE 2 DE JULHO DE 2020. 
 

Dispõe sobre as atividades acadêmicas não presenciais 
da Educação Básica, em todas suas etapas e 
modalidades, no Colégio Pedro II, em 2020. 
 

 
 O REITOR DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008 e nomeado por Decreto Presidencial de 4 de setembro 
de 2018, publicado no Diário Oficial da União, Seção 2, página 1, de 5 de setembro de 2018, 
e, considerando que: 
 
 

 A finalidade precípua do Colégio Pedro II é a valorização da aprendizagem sendo o 
calendário escolar e o registro acadêmico meios de alcance deste fim; 
 

 A gestão do calendário escolar e a sua forma de organização é de responsabilidade 
dos sistemas e redes ou instituições de ensino; 

 

 O processo educacional, as ações didático-pedagógicas e os conteúdos programáticos 
podem e devem ser apresentados sob múltiplos aspectos; 

 

 A ideia da normalidade curricular, anteriormente praticada, é incabível neste período 
pandêmico e o foco deve residir nos procedimentos da biossegurança dos indivíduos. 
 

R E S O L V E: 
 

Art.1º Reiterar a impossibilidade de substituição das aulas presenciais não 
ministradas na Educação Infantil e na Educação Básica, em 2020, por aulas remotas 
mediadas por recursos digitais ou as demais tecnologias de informação, face a persistência 
de toda a problemática material e epistemológica anterior envolvida na ação e que não 
sofreu nenhuma modificação que ensejasse a alteração deste posicionamento. 
 

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). 
 



              
 

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. 
 

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. 
 

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

 
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. 
 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
OSCAR HALAC 

 

 

 

 

 

 

 


