
Reunião do GT de protocolos - 14/12/2020

- Informes

O CONSUP Aprovou-se que dia 03 de fevereiro haveria o retorno das atividades pós-férias com 
planejamento + colegiados até o dia 05 e o retorno das aulas dia 08 de fevereiro. O ano letivo de 2020 se 
estende, desta maneira, até o dia 19 de agosto. 
As férias de 20 de agosto até 04 de setembro, colegiados de 2021 em 08 e 09 de setembro, e o início do 
ano letivo de 2021 em 10 de setembro.

- Informes do GT Central

- Encaminhamentos 

Enquete:

A - concorda  7 30%
B - discorda  0  0%
C - Suplente 4  17%
Abstençao 11  48%

Proposta para avaliação 
AVALIAÇÃO
1. Criar ficha de registro com os eixos temáticos e objetivos do PPPI, bem como aspectos ligados ao 
acesso e ao acompanhamento do estudante. Organizaríamos dos documentos diferentes: um “mapa” 
referente ao período de fevereiro a abril/maio e outro referente ao período de maio a agosto; estes 
resultariam na nota dos dois primeiros períodos; a terceira nota seria produzida com a média aritmética 
das duas anteriores. 

2. Em cada período, o estudante inicia com nota 7,0 e esta pode aumentar a partir do que for sendo 
observado e registrado na ficha (mapão). 

3. O Departamento, organizado em anos de escolaridade, indicaria os pontos nodais de cada área do 
conhecimento. 

4. A equipe de cada ano de escolaridade deve construir os dois mapas e apresentá-los às famílias para que 
estas acompanhem o processo de aprendizagem e avaliação dos estudantes. 

Sobre a gravação das atividades síncronas:
    
    o Gt do campus Tijuca I é contra.
    
    Motivos:
        
        Exposição dos alunos
        Direitos autorais
        Tempos de gravação muito longo (consumo de dados grande)
        
        Em relação ao Livros didáticos, o GT do campus Tijuca 1 é favorável à entrega dos livros. 
        Motivos:
            Precisaremos de Atividades fora de tela.
            Os livros tem conteúdos para o ano todo o que diminui a quantidade de vezes que os responsáveis 
precisariam ir ao colégio buscar atividades (em comparação com apostilas, por exemplo)
            Os livros foram escolhidos pelas equipes pedagógicas como uma ferramenta importante no auxílio
ao aprendizado


