
No dia 10 de julho de 2020 foi realizada a reunião do GT Protocolos de Retorno do 

Campus Tijuca I por plataforma remota, aberta para todos os integrantes do grupo e 

para todos os que desejassem participar como ouvintes, com link enviado pela Direção. 

Estavam presentes os seguintes membros do GT: 

Segmento servidores: Ana Paula Pimenta (EF), Andréa Lucas (SG), Carolina Xavier 

(Nutrição), Catherine Vitagliano (SGP), Cristiane Jordano (DIAD), Dâmaris Cristino 

(Sesac), Dilcelene Cordeiro (4º ano), Elaine Santos (SOEP), Gerlane Costa (Biblioteca), 

Gilsely de Carvalho (3º ano), Kira (GM), Luciana Vilaça (5º ano), Luiza Fernandes (SEFIN), 

Marcela Marques (5º ano), Maria Leticia Miranda (Artes), Maria Luiza Strauch (GM), 

Marta Lyrio (Inf), Marta Patricia Deco (1º ano), Miguel Travassos (Mús), Patricia 

Vasconcellos (Inf), Quezia Barcellos (SOE), Ridel (SOEP), Sabrina Barcellos (SAP), Tatiana 

Avellar (DIPE), Thamara Figueiredo (2º ano), Wandercy (Napne), Wayza (Literatura). 

Segmento responsáveis: Silvana Martinho (102/titular), Maíra Arêas (202/titular), Aline 

Moreira (304/titular), Kamila Dutra (301/suplente), Rafael Sotero (401), Miguel 

Travassos, Vanessa Iespa (502/titular). 

Ouvintes: Flávia Marques (servidor), Isis Couto (docente), Lilia Barreto (docente), 

Patrícia Satyro (responsável). 

Tatiana iniciou a reunião às 10h, justificando a ausência da Diretora Geral Luciene 

Stumbo, que se encontrava no campus realizando as entregas das cestas básicas. 

Apresentou a servidora Andréa como responsável pelo registro de reunião e solicitou 

voluntários para fazer o controle de tempo e as inscrições. Ana Paula se voluntariou para 

cronometrar o tempo e Thamara para as inscrições. 

Para um bom desencadeamento da reunião, Tatiana sugeriu a seguinte pauta: 

Informes 

Agradecimento da Andréa, à toda equipe do Gabinete Médico. 

Apresentação da Planilha de Materiais pela Diretora Administrativa Cristiane. 

Apresentação pelo subgrupo do documento que construiu (compilando as informações 
de todos os documentos recebidos pelos diferentes setores da escola). 

 
Informes: 

Tatiana disse que o GT central está se organizando em 3 eixos principais: Protocolos de 
Infraestrutura (para o retorno presencial), Protocolos sanitários (para o retorno 
presencial) e Protocolos pedagógicos (para o retorno não presencial e presencial). 

Esclareceu que na primeira reunião focamos nos protocolos de infraestrutura e 
sanitários porque tínhamos um prazo para enviar a listagem com os materiais que 
acreditamos ser essenciais para um retorno presencial seguro. Agora, teremos que focar 
mais nos pedagógicos para retorno em setembro não presencial. Desdobramentos da 



portaria. Precisamos antes de setembro fazer o protocolo pedagógico para o retorno 
não presencial. 

Tatiana falou sobre a portaria 1254 que foi publicada nessa semana. Informou que a 
portaria tratava sobre o retorno ‘não presencial (em setembro)’ e que colocava a 
responsabilidade de criação dos desdobramentos dessa portaria para esse GT. Tatiana 
falou um pouco sobre as questões colocadas na portaria, explicando alguns conceitos e 
dizendo que a mesma será direcionada para os eixos cognitivo e emocional. 

Maíra falou sobre a primeira reunião do GT central. Disse que a preocupação maior 
desse GT é com relação a parte pedagógica e de acolhimento. Acrescentou dizendo que 
não se prevê um retorno presencial e solicitou a fala da responsável ouvinte, Patrícia. 

Catherine falou sobre a normatização de plataforma de trabalho. 
 
Apresentação da Planilha de Materiais 

Cristiane falou sobre a Planilha de Materiais. Disse que em março quando as atividades 
foram paralisadas, cada campus que assim desejou constituiu uma comissão para 
pensar em como seria um possível retorno. Houve um entendimento de estruturação 
para o possível retorno. 

Ficou acordado que Realengo I seria responsável para fazer a aquisição de todos os 
materiais, para atender a todos os campi de forma conjunta. Disse que hoje encerraram 
as solicitações e que o processo será instruído e encaminhado até o fim do dia. 
Acrescentou que caso haja a demanda de algum item, que enviasse para a Direção 
Administrativa analisar e pensar na possibilidade de viabilização. 

Cristiane disse que é possível que outros GTs estejam mais adiantados nos dois aspectos, 
mas nada impede que a partir de agora, que atendemos o primeiro prazo, nós possamos 
focar nas ações pedagógicas (na dinâmica de atividades não presenciais). 

Agradecimento 
 
Andréa fez um agradecimento especial a equipe de saúde do Gabinete Médico pela 
disponibilidade e presteza que elas têm para embarcar nos projetos da 
Superintendência Geral. Por todo profissionalismo, competência, comprometimento e 
sensibilidade em tudo que fazem. E, também, a servidora Luiza, chefe do Setor 
Financeiro, por toda a paciência, orientação e parceria. 
 
Apresentação das discussões sobre o compilamento dos documentos enviados pelos 
setores do campus 
 
Andréa colocou que com base no material apresentado pelos setores de Secretaria, 
Nutrição, Biblioteca e Informática, foram iniciadas as discussões para a compilação de 
um documento único. Esclareceu que essa demanda não foi concluída, porque o grupo 
considerou que algumas questões deveriam ser trazidas para esse GT, para uma reflexão 
com todos os membros. 
Andréa disse que na análise dos documentos, foi observado que eles apresentavam 

ações mais direcionadas para o fluxo interno do que para o âmbito geral. E, que as 



sugestões feitas pelas equipes já tinham sido contempladas no documento da 

Superintendência Geral e Gabinete Médico. 

Acrescentou que foi pensado em se fazer recomendações sanitárias, conforme as 

medidas gerais apresentadas no protocolo para os casos específicos dos setores, como: 

manipulação de livros e outros objetos que necessitassem ser compartilhados. 

Andréa solicitou que cada chefia de setor, especificasse junto ao setor de compras, os 

materiais necessários para que a Direção Administrativa pudesse avaliar a possiblidade 

de serem incluídos ou não neste pedido de compras. 

Patrícia solicitou que esse documento fosse encaminhado para o GT central, para ser 
dado como informe das questões sanitárias do campus. 
 
Tatiana esclareceu que todos receberam este documento por e-mail, mas que poderia 
ser levado. 
 
Patrícia solicitou que o detalhamento do questionário também fosse levado para o GT 
central e continuou a fala questionando sobre a formação do subgrupo para compilação 
dos documentos.  
 
Maíra sugeriu a criação de um subgrupo para atender a demanda pedagógica, pensando 
nos desdobramentos da portaria, nas “aulas remotas”, já que existe um subgrupo da 
equipe técnica-sanitária. 

Catherine esclareceu que não era um subgrupo técnico-sanitário, mas sim um subgrupo, 
apenas, para compilação de documentos. 

Maíra continuou dizendo que primeiro temos que pensar na questão pedagógica. 
 
Patrícia falou que poderia se pensar no material por série. O que vai ser dado, como e o 
meio que será utilizado. Atividades sem foco de conteúdo escolar. 
 
Maíra reitera sua sugestão de formação de um subgrupo. 
 
Tatiana falou sobre os princípios básicos nas diretrizes curriculares nacionais para a 
educação básica, páginas 87 e 88 (disponível na internet). 

A responsável Silvana perguntou como as atividades chegariam até os alunos. 

Luciana colocou que a plataforma virtual seria excludente. Sugeriu pensar em coisas 
mais leves, como por exemplo enviar por e-mail e apresentar a possibilidade de buscar 
para quem não pode imprimir. 

Catherine falou que plataformas mais leves são mais democráticas e que para produzir 
trabalhos tem que se pensar na impressão. 

Thamara disse que estamos vinculados em internet. Sugeriu pensar em tentar viabilizar 
formas que não sejam online. Preparar material para que as famílias possam pegar a 
cada 15 dias. 



Wandercy disse que a fala da Thamara e da Luciana a contemplava. Principalmente para 
quem trabalha com crianças do Napne, especialmente as autistas. Falou que a criança 
precisa participar diretamente nesse processo.  

Cristiane falou em relação a possibilidade de impressão. Esclareceu que o contrato atual 
encerrará no domingo. Só será liberada a impressão de atividades no Campus, quando 
tiver a demanda pedagógica. Mas, já se tem a possibilidade de contratar pelo 
procurador. 

Thamara falou que está sendo pensado retornar as atividades não presenciais em 
setembro. 

Catherine sugeriu falar com a Direção Administrativa, antes de solicitar a impressão. 

Luciana disse que deveria ser disponibilizado aos pais, a possibilidade de imprimir em 
casa, fazer uma rede de solidariedade. 

Silvana falou que deveria se pensar em necessidades mais específicas para os anos finais, 
assim como nos iniciais. 

Thamara sugeriu que para as pessoas que não tivessem como buscar, se fizesse a 
distribuição solidária. Pensar e desenvolver, saindo da internet. 

A responsável Vanessa concordou com a fala da Thamara.  

Patrícia perguntou a Tatiana como está o levantamento da impressão. 

Tatiana falou sobre a reunião de pais representantes e colocou que um grande número 
de famílias não respondeu ao questionário. Foi observado que muitas famílias não tem 
impressora em casa, sendo maior do que os de acesso à internet. Pensar em como vai 
viabilizar essas atividades, criando mecanismos para não se fazer exclusão.  

Cristiane esclareceu que a contratação de impressão é por franquia e que pagaremos o 
valor independente de impressão ou não. Então, seria bom fazermos uma estimativa de 
páginas impressas para definirmos sobre a contratação ou não. 

Dilcelene retomou a ideia de trabalhar com subgrupo pedagógico e trazer algo mais 
desenhado nessa reunião. 

Maíra disse que tem alguns responsáveis com dúvida no preenchimento do 
questionário. 

Luciana falou sobre as folhinhas, e que esta seja apenas uma possiblidade. Pensou em 
trabalhar com projetos para visar o acolhimento, reportagens, atualidade. Está sendo 
pensado na comunicação com os alunos. 

Maíra sugeriu a formação de um subgrupo pedagógico para elaborar o projeto de 
estruturação cognitivo-pedagógica, trazendo propostas pedagógicas junto com a área 
pedagógica da escola. Pensar em como será esse retorno. O subgrupo seria constituído 
pelo corpo docente, coordenadores e pais responsáveis que têm orientação pedagógica 
para se fazer a compilação dos documentos, com a participação do Napne, Soep e outros 
setores do campus. 



Dilcelene falou sobre pontos que estaria refletindo. Problematizou as formas de envio 
do conteúdo e a metodologia que será aplicada. Esboçou os princípios e trouxe para o 
grupo pensar e problematizar. Disse não ter como pensar numa atividade sem pensar 
em como chegar ao aluno 

Wandercy sugeriu formar o grupo, traçando os objetivos e estratégias. 

Ana Paula solicitou esclarecimento de como seria construído esse subgrupo. 

Thamara explicou que deveria ser feito com as pessoas que estão inscritas nesse GT. 

Cristiane falou que entende que seja um fluxo. Sugeriu fazer um raciocínio inverso e 
pedir para as equipes conversarem entre si e trazerem a proposta para o GT. Disse que 
isso é papel da equipe pedagógica com seus respectivos professores. 

Tatiana concordou com a fala da Cristiane e falou que nesse GT já temos um 
representante de todas as áreas. 

Rafael disse que as pessoas que estão aqui são facilitadores de suas equipes. 

Fizemos a reunião, cada representante leva a discussão para sua equipe e retorna para 
o GT. Na próxima reunião traríamos o que foi debatido em todas as equipes e faríamos 
um documento único. 

Encaminhamentos: 

Focar no pedagógico. Mas, como já somos um subgrupo da escola, vamos focar nas 
pessoas. Aberto as outras pessoas que quiserem contribuir. 

A próxima reunião deveria ser mais focada nesse ‘protocolo pedagógico’ de retorno não 
presencial (pois já será em setembro). 

Maira questionou sobre a formação do outro subgrupo. 

Tatiana colocou que o objetivo do subgrupo foi pontual para a compilação documentos. 

Tatiana colocou que foi decisão do grupo formar o subgrupo de compilação de 
documentos e também decisão do próprio grupo não formar um novo subgrupo.  

Ana Paula sugeriu levar o que for decidido aqui para a nossa RPG, interdisciplinaridade.  

Maíra disse que acha de suma importância criar um grupo com todos os membros do 
GT, para que possa ser integrado em todos os setores. 

Maíra sugeriu que se as pessoas não se importassem, fosse organizado um grupo de e-
mails para se fazer trocas entre os membros. Falou em se ter algum fórum de debate, 
para que o representante tenha mais interação de tudo. 

Thamara falou que aqui no colégio os desdobramentos são feitos com os outros 
responsáveis. Que é responsabilidade dos membros do GT levar para os outros 
responsáveis o movimento de ida e volta com a comunidade inteira. Sugeriu no 
momento a organização de um documento, criar um material construído em conjunto. 

Tatiana encaminhou que todos os membros deveriam levar as informações para suas 
equipes e trazer sugestões para a próxima reunião.  



Foi votado o horário da próxima reunião. Proposta 1: 31/7 às 10h e Proposta 2: 3/8 às 
16h. Venceu a Proposta 2. 

Ana lembrou que ainda não decidimos quando será a RPG. 

Tatiana disse que até o presente momento, 78% preferiam a data do 29/7 para a RPG. 
Falou que os docentes retornam do recesso no dia 28/7 e que a RPG seria no dia 29/7. 

Tatiana finalizou a reunião às 11h51min. 


