Reunião do GT - Protocolos e cenários pós pandemia - 14/09/2020
Pauta
- Informes
•SGP:
1. O prazo de entrega do Plano de trabalho remoto é amanhã (15/09, terça feira). Ressalto que mesmo
não havendo alteração ele deverá ser reenviado;
2. Quem recebeu Per Capita Saúde (reembolso saúde) no ano de 2019 deve enviar o Demonstrativo de
Despesas de 2019 para seben@cp2.g12.br até sexta feira (18/09).
Obs: mas o SGP vai enviar e-mail sobre ambos os informes ainda hoje, após esta reunião.
-Fim do informe- Atividades síncronas - Projetos que gostariam de fazer (sugestões/propostas)
Sugestões levantadas na reunião de responsáveis, 1º ano:
Criação de um WhatsApp institucional comercial que é por uma conta que pode ser jurídica, registrada
no CNPJ da Unidade, levei a proposta para que possa ser direcionada as instancias pertinentes e se for o
caso, o CP2 pode fazer uma compra institucional e fornecer uma conta para cada Unidade.
Provavelmente, dentro da rubrica de auxílio emergencial digital.
Dentro desta rubrica também poderia ser pensando a contratação de um estagiário ou estagiária de
comunicação para cuidar das redes sociais da escola facilitando a divulgação das informações em
diferentes linguagens e canais.
Reunião específica com os responsáveis do 1º ano para que possam ser tiradas dúvidas e questões para
essa faixa etária
Palestra com Andrea Serpa da UFF sobre letramentos, alfabetização e tal
Criação de projeto sobre Identidade de "Ser CP2". Penso que isso poderia ajudar os alunos do 1º ano a se
sentirem mais inseridos na comunidade escolar já que eles tinham acabado de chegar na instituição.
Textos pedagógicos no blog para que os responsáveis possam ir conhecendo mais sobre aprendizagem em
ciclos, efeitos emocionais da Pandemia, letramentos, alfabetização etc.
Projetos do Campus Tijuca I
• Arte na quarentena- atividades assíncronas;
• Ciência é vida - atividades assíncronas (blog);
• Conversa na quarentena- atividades assíncronas- com perguntas feitas pelos estudantes ;
• Café com Napne- síncrono para os servidores / versão para os responsáveis também síncrona ;
• Caixa de descobertas - não entra nesse perfil;
• Cineclube- assíncrono, aguardando a possibilidade de fazer síncrono quinzenalmente;
• Construindo histórias- síncrona uma vez por mês, caso haja possibilidade;
• Culinária na quarentena- assíncrona;
• É tempo de brincar- assíncrono;
• Investigação em ação- síncrono com atividade realizada quinzenalmente;
• Jogos Olímpicos- assíncrono / propostas com desafios por meio de vídeos + atividades para Projeto
Caixas
• Música na quarentena- ativ. Assíncrona;
• Sarau- síncrono e realizado quinzenalmente.
• Biografias - Síncrono e assíncrono, realizado com o 5 ano – Cada biografia será trabalhada em 3
semanas:

1ª semana - apresentação do biografado (textos e vídeos) e atividade sobre o contexto histórico;
2ª semana - jogos de diversas áreas e questionário para escolha do próximo biografado;
3ª semana - encontro síncronos com alunos divididos em grupos, com dois professores e vídeo (atividade
assincrona) de conversa dos professores sobre o biografado.
Enquete:
Criação de um GT Pedagógico 6
Não criar novo GT 15
Abstenção 1
Não voto (suplentes) 3
Abstenção técnica 6
* Claudia (suplente) votou errado (a titular estava na sala) , então é necessário retirar um voto da opção
"Não criação de novo GT" , que ficaria então com 14 votos.

