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Abaixo listamos algumas das perguntas
frequentes nesse período pandêmico.

As respostas desse questionário foram baseadas
nas portarias 1.254 e 1.775, no Edital Interno para

Concessão de Auxílio Estudantil Financeiro Inclusão
Digital e no Auxílio Tecnologia Assistiva e Inclusão

Digital para estudantes atendidos pelo Napne.

É importante ressaltar que os campi do Colégio Pedro II, embora cumpram as
determinações das portarias, têm autonomia para tomar decisões que consideram
importantes devido à especificidade de cada campus. Portanto, as respostas abaixo

referem-se ao campus São Cristóvão II.
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1. Haverá reposição do ano letivo?
As discussões sobre o ano letivo de 2020 e 2021 estão em
andamento e atenderão as decisões dos fóruns coletivos
do colégio.

2. O ano de 2020 está perdido?
Estamos vivendo um ano atípico, não perdido. É um
momento para reflexão e para repensarmos o que
consideramos como aprendizado importante para a
construção de uma sociedade.
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3. O ano será cancelado?
Como já afirmou o reitor, não há
perspectiva, nesse momento, de se cancelar
o ano letivo de 2020. 

4. Os alunos poderão ser reprovados este ano?
Não há nenhum movimento na escola para reprovação
ou aprovação dos estudantes, isso ainda deve ser
discutido. De todo modo, houve a manutenção
automática de todas as matrículas para o ano de 2021.



5. O que é o auxílio digital?
Este auxílio foi oferecido para que estudantes com renda familiar bruta per
capita de até um salário mínimo e meio pudessem realizar as atividades
remotas (síncronas e assíncronas). O valor de R$600, disponibilizado entre
setembro e outubro, deve ser usado para a compra de um tablet ou smartfone,
um chip pré-pago e um pacote de dados limitado. Também foi oferecido um
auxílio para os estudantes atendidos pelo NAPNE respeitando as
especificidades de cada caso.

6. O que são atividades de apoio cognitivo e emocional?
Essas atividades referem-se ao restabelecimento de vínculos pedagógicos
e sócio afetivos dos estudantes com a instituição. Não substituem o ensino
presencial, não contabilizam horas/dias letivos nem configuram Educação a
Distância ou ensino remoto.
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7. O que são atividades remotas síncronas e
assíncronas?
Nas atividades SÍNCRONAS, educadores e estudantes estão
ao mesmo tempo online, interagindo através de uma
plataforma digital, como numa vídeo chamada, por
exemplo.
Nas atividades ASSÍNCRONAS, a relação virtual é de acordo
com o tempo de cada um. O campus propõe uma atividade
pelo blog e a(o) estudante pode realizá-la no dia e horário
que quiser e puder, como por exemplo a atividade “Cadê
todo mundo?”
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8. Por que tão poucas atividades síncronas?
Além da limitação do pacote de dados oferecido
pelo auxílio digital, há a preocupação da sobrecarga
de atividades para os estudantes.

9. O que é Moodle?
É uma plataforma virtual utilizada pelo Colégio Pedro II e por várias
instituições públicas e privadas para proporcionar interações remotas
com os estudantes. As atividades de apoio emocional e cognitivo estão
sendo divulgadas no blog do campus e no Moodle.
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10. Como identificar as atividades novas no
Moodle?

O ponto de partida deve ser sempre o blog do
campus.

(http://www.cp2.g12.br/blog/saocristovao2)
Há um manual no blog de como acessar essas

atividades no Moodle.
(http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/20
20/SET/MANUAL%20MOODLE_compressed.pdf)0

MOODLE_compressed.pdf)



 12. Serão distribuídos livros didáticos?
Não há previsão de distribuição de livros
didáticos para 2020.

 11. Como ocorrerão as avaliações?
Como dito anteriormente, as atividades remotas
não devem corresponder a um cumprimento
formal do currículo/programa com vistas à
obtenção de notas ou conceitos a serem
contabilizados para a promoção de série/ano.
Portanto, não há previsão de avaliações em 2020.
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13. Como será o cronograma de publicação das
atividades?
O campus SCII prioriza a publicação de atividades
interdisciplinares que são publicadas às quartas-
feiras. As atividades disciplinares são publicadas às
segundas-feiras.



14. Como se dá o acesso ao CPII?
Todos os concursos e sorteios são organizados pela Pró-reitoria de Ensino e não pelos
campi. Assim, para maiores esclarecimentos, deve-se enviar um e-mail para 
 proen@cp2.g12.br ou acompanhar o site oficial do colégio: http://www.cp2.g12.br 
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