
[ Texto para publicação do fluxograma ] 
 

ROLOU NO WHATSAPP 
 
(Leonardo começa a gravar um áudio para o grupo de Whatsapp da Comissão de 
Avisos.) 
 
Luís Philipe (Matemática CPII) - Ih, tá gravando áudio, lá vem podcast! (todos riem) 
 
Leonardo (Teatro CPII) - Ah, desisto, vou escrever, então! como a gente faz pra 
explicar o trabalho por projeto pra quem ainda não tá por dentro? 
  
Luís Philipe (Matemática CPII) - Pô, acho que dá pra gente falar das características 
do projeto! 
  
Claudia (C.Sociais CPII) - Fala do trabalho em rede de conhecimento, com várias 
disciplinas envolvidas 
 
Leonardo (Teatro CPII) - Boa! 
 
Regina (Inglês CPII) - Mais do que disciplinas, toda a comunidade escolar pode se 
envolver. 
 
Anderson (Matemática CPII) - Não só as professoras e professores. Todos os 
educadores: docentes, técnicos, terceirizados, além de responsáveis e estudantes! 
  
Marluce (Inglês CPII) - Já deu pra sacar que trabalhar por projetos tá super ligado à 
ideia de interdisciplinaridade, né? 
 
Simone (SOEP CPII) - Sim, sim! 
 
Anderson (Matemática CPII) - Com múltiplos olhares sobre os mesmos indivíduos e 
temas, a gente tem chance de fazer um trabalho de acolhimento muito mais diverso e 
inclusivo. 
 
Suzeth (Comunicação CPII) - E com representantes dos alunos e dos responsáveis 
juntos dá pra ter uma ideia maneira do que a comunidade, em geral, quer ou precisa 
também 
 
Claudia (C.Sociais CPII) - Sim! Lançou a braba! É isso! 
 
Regina (Inglês CPII) - Tá, mas como fica isso de todo mundo trabalhando junto ao 
mesmo tempo? 
 
Suzeth (Comunicação CPII) - Ah, a gente começa junto, idealiza o projeto e divide a 
equipe em grupos e cada grupo fica responsável por alguma coisa. 
  
Regina (Inglês CPII) - Bom que não sobrecarrega os alunos também, com um monte 
de tarefa de várias disciplinas e tal 
 
Leonardo (Teatro CPII) - A gente só precisa definir o que cada grupo vai fazer. E dá 
pra chamar esses grupos de "COMISSÃO", pra ficar formal, né? 



 
Fernanda (SOEP CPII) - Sim, pode crer! No Cadê Todo Mundo, temos quantas 
comissões? 
 
Anderson (Matemática CPII) - Acho que umas 6 comissões 
 
Claudia (C.Sociais CPII) - Acho que, pra ficar mais claro pra todo mundo, a gente 
pode perguntar pra cada comissão o que eles fazem! E aí, pessoal, alguém quer 
começar? 
 
Leonardo (Teatro CPII) - Galera, organizei um fluxograma pra visualizarmos o 
trabalho das comissões!! 
 
Fernanda (SOEP CPII) - Arrasou! Manda pra gente! 
  
Leonardo envia o fluxograma. 
  
Simone (SOEP CPII) - Que incrível! Dá pra ver direitinho quem tá em cada comissão! 
  
Anderson (Matemática CPII) - Muito maneiro mesmo! Dá pra ter noção do fluxo da 
atividade, mas ainda não fica claro o que cada comissão faz… 
  
Luís Philipe (Matemática CPII) - Galera, bora resumir aqui o que cada comissão tá 
fazendo. 

  
Regina (Inglês CPII) - A Comissão de Triagem verifica as respostas de todas e todos 
ao questionário.  Em seguida, coloca cada uma em uma planilha própria, que 
corresponde à origem do respondente: turmas, equipes e setores.  
  
Marluce (Inglês CPII) - A Comissão de Leituras e Respostas recebe a planilha da 
Triagem, lê o que os alunos e servidores escreveram, e envia uma resposta pra cada 
um. 
  
Suzeth (Comunicação CPII) - Quais estão faltando?  
 
Claudia (C.Sociais CPII) - A Comissão de Contagem atualiza semanalmente a 
quantidade de  formulários respondidos por turma, série e departamentos do colégio. 
E, a partir desses números, gera gráficos indicando o total de respostas frente ao 
número total de pessoas de determinado grupo. 
 
Fernanda (SOEP CPII) - A Comissão de Protocolos de Apoio trata de situações 
particularmente delicadas que eventualmente sejam identificadas nos questionários. 
Alguns exemplos são solicitação de atendimento on-line ou relatos de algum tipo de 
privação, violência ou sofrimento. 
  
Marluce (Inglês CPII) - A Comissão de Mapeamento cria um mapa do Rio de Janeiro 
e inclui um pontinho pra cada aluno ou servidor que participou da atividade, incluindo 
seu bairro e seu recado à comunidade escolar. 
  
Fernanda (SOEP CPII) - A Comissão de Busca está procurando todos os estudantes 
que não responderam ao questionário do “Cadê todo mundo?”. Queremos saber se 
estão todos bem!! 
  



Leonardo (Teatro CPII) - Além do “Cadê todo mundo?”, a gente ainda tem mais 
comissões, né? 
  
Suzeth (Comunicação CPII) - Sim, a Comissão de Avisos fecha o elo dos projetos 
interdisciplinares, levando informações pra comunidade escolar e divulgando as 
atividades de forma criativa. Está sempre bolando algo diferente pra tornar as 
divulgações das atividades mais atrativas para todas e todos. 
  
Simone (SOEP CPII) - E ainda tem a Comissão Permanente de Leitura que ficou com 
a responsabilidade de propor atividades interdisciplinares de estímulo à leitura, criando 
um espaço de expressão criativa e contemplando o apoio cognitivo e emocional. 
  
Suzeth (Comunicação CPII) - Hum… agora faz bem mais sentido! Deu pra entender 
o que cada um tá fazendo, e o fluxograma tá fazendo mais sentido. 
  
Marluce (Inglês CPII) - Bora postar ele grande pra galera ver no blog? 
  
Suzeth (Comunicação CPII) - Pessoal, postei agora! 
 
Todo mundo: Boa! :-) 
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