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Informes 
 
Luciene inicia a reunião 16h05 explicando sobre os debates do CONEPE sobre os 
encaminhamentos da portaria 1801. 
Luciene leu o que já foi aprovado em conepe e será encaminhado para o CONSUP. 
 
Rafael fez o informe do GT Central. Ele colocou os pressupostos que vêm sendo debatidos 
no GT Central no CHAT da reunião. (abaixo) 
 
Iniciamos a pauta. 
 
Marcela começou falando sobre os debates da equipe do quinto ano. Ela colocou a 
possibilidade dos professores trocarem de turma, caso haja obrigatoriedade de continuidade 
com a turma até abril de 2022. (Nesse caso, os professores de quinto teriam 
obrigatoriamente que pegar turmas de primeiro ano em agosto) 
Thamara falou sobre os debates da equipe do segundo ano.  Ela explica que estão 
planejando pensando em um continuum, com os professores seguindo junto com as turmas 
até abril de 2022.  
Dilce falou sobre os debates da equipe de quarto ano. 
Eles elencaram alguns princípios para orientar um retorno remoto ou semi presencial.  
Para a contagem da carga horária, eles pensaram em estipularmos percentuais para 
atividades não presenciais e não síncronas. Ou em um cenário remoto, um percentual de 
atividades síncronas e assíncronas. 
Cristina Branco falou sobre os debates que estão acontecendo na equipe de terceiro ano.  
Os demais debates foram escritos no CHAT para facilitar o acompanhamento. (abaixo) 
 
 
 
CHAT da reunião de 30/11/2020 
 
Gerlane Costa15:56 
Boa tarde a tds!!! 

Catherine Vitagliano15:56 
Boa tarde 😁 

Rafael Sotero15:56 
Boa Tarde 

Você15:57 
Boa tarde 

Gerlane Costa15:59 
Sim... 

Wanfisio@oi.com.br Fisioterapia16:02 
Boa tarde ! 



Karine Alves16:04 
Boa tarde 

Ridel Jorge Campos16:05 
Boa tarde, pessoal 

Lilia Barreto16:05 
Boa tarde! Como teremos hoje o Café com Napne, ficarei até 16:40h aqui na reunião. Wanderci ficará 

até o final. 

Gilsely De Carvalho Gavinho do Nascimento16:05 
Boa tarde , pessoal! 

Marta Lyrio16:05 
boa tarde! 

Andréa Lucas16:06 
Boa tarde a todos! 

Felipe Arnaud16:09 
Boa tarde! 

Você16:10 
Boa tarde, 
Estamos nos Informes 

Felipe Arnaud16:10 
Obrigado, Tati! 

Marcia Schiavo Forain16:10 
Boa tarde⚘ 

Você16:10 
Sobre documento que vem sendo construido no CONEPE com encaminhamentos da portaria 1801. A 

leitura é dos trechos que já foram aprovados no conepe e agora seguirão para o CONSUP. 

Você16:13 
Pauta: 
Informes 
Apresentação das equipes (planejamento 2021) 
 

Marcela Marques dos Santos16:14 
Boa tarde 

Você16:14 
Nesse momento, estamos nos informes. Luciene está explicando o documento que está sendo 

construido no CONEPE em complemento à portaria 1801. O que ela está lendo é o que já foi aprovado 

em CONEPE e seguirá para aprovação no CONSUP. 

Marcela Marques dos Santos16:14 
Obrigada Tati! 

Você16:15 
:) 

Você16:16 
Roda de conversa em parceria com o NEABI do CP2 sobre genocídio indígena. Quinta-feira, dia 10/12, 

às 15h 



Enviaremos e-mail. 

Você16:19 
Você pode colocar por partes, Rafael 

Se quiser 

No CHAT 

Rafael Sotero16:20 
PRESSUPOSTOS DOS CENÁRIOS 2021 
 
1. Tanto o cenário semipresencial quanto o cenário exclusivamente remoto têm caráter 
excepcional, emergencial e provisório, pois na Educação Básica é fundamental o ensino 
prioritariamente presencial para garantir a aprendizagem e a devida qualidade no processo 
educacional.  
 

2. Obrigatoriedade de oferecimento de cursos de capacitação e formação continuada ao corpo 

docente, aos estudantes e às famílias para o desenvolvimento do trabalho com as interações 

remotas, bem como suporte contínuo do setor de TI da instituição, considerando que apenas a 

utilização de plataformas digitais não garante a competência necessária às especificidades dessas 

interações. 

3. No caso dos cenários presencial e semipresencial, só são possíveis: com condições 

sanitárias seguras para o acesso e permanência dos educandos, familiares e servidores nos 

campi/CREIR (no que se refere especialmente aos níveis de transmissão do vírus nas cidades); com 

a garantia da execução de todos os protocolos sanitários elaborados pelo colégio e da ampliação da 

força de trabalho por meio de contratação. 

Rafael Sotero16:21 
4. No caso dos cenários semipresencial e remoto, que todos os educandos tenham acesso aos 

materiais disponibilizados pelo Colégio. 

5. É necessário repensar as noções de currículo e avaliação considerando as especificidades 

do momento pandêmico vivido, investindo em práticas interdisciplinares/de acolhimento – voltadas 

para a formação integral dos educandos como sujeitos sociais e sensíveis – e em avaliações 

formativas que contemplem o processo de ensino-aprendizagem e não apenas seu produto. 

6. Entende-se por avaliação formativa, a partir do Ensino Fundamental, aquela que considera o 

aproveitamento dos educandos no processo de ensino-aprendizagem por meio de estratégias a 

serem definidas/organizadas conforme o segmento em que os estudantes estejam inseridos. 

7. Caberá ao GT Central de Protocolos e Cenários pós-pandemia, ao CONEPE e ao CONSUP 

pensarem, a posteriori, na construção/normatização de uma nova portaria de avaliação para o 

momento pandêmico. 

8. Compreender que os instrumentos de avaliação e componentes curriculares específicos do 

Ensino Médio Integrado e PROEJA como TCC, Estágio, etc possam levar em conta a situação de 

excepcionalidade vivida, a fim de não produzir uma nova sobrecarga sobre os educandos de forma a 

ter suas exigências flexibilizadas. 

Rafael Sotero16:22 



9. A Educação Infantil criará procedimentos próprios para orientação educacional e 

pedagógica, bem como acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. 

10. Elaborar atividades interdisciplinares e garantir a reformulação curricular como forma de 

cumprir a carga horária prevista em lei dentro do prazo determinado. (Ganhou por 13 votos a 8 e 1 

abstenção). 

11. Garantir a manutenção dos Grupos de Trabalho como fóruns de avaliação e planejamento 

contínuos do processo de construção e/ou da realização das atividades em cenário exclusivamente 

remoto ou semipresencial, assegurando a participação de responsáveis e estudantes, bem como a 

ampliação do diálogo com toda a comunidade escolar para tomada de decisões pedagógicas. 

12. As atividades não presenciais terão por objetivo o acolhimento e apoio aos/às educandos e 

às famílias bem como o cumprimento das horas letivas legais, respeitados os encaminhamentos dos 

Departamentos, equipes pedagógicas e instâncias dos Campi/CREIR. 

13. As atividades assíncronas são aquelas em que docentes e discentes realizam ações cada 

qual a seu tempo. As atividades síncronas são aquelas que envolvem a comunicação e a interação, 

em um ambiente virtual, de forma simultânea e em tempo real entre os participantes. 

Rafael Sotero16:23 

14. As atividades não presenciais serão preferencialmente assíncronas, com possibilidade de 

serem síncronas, a partir da ampliação do acesso digital. 

15. As atividades remotas devem ser elaboradas com base em um processo de construção 

dialógica da aprendizagem/saberes cognitivos e sócio emocionais na qual se valorizam as autorias 

docente e discente. 

16. Devem considerar, dentro do possível, as especificidades da Educação Infantil e dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, CAIS, PROEJA, NAPNE e a turma do curso de Auxiliar Técnico de 

Recursos Humanos (SCIII), no que se refere à possibilidade de mediação das famílias, em suas 

diferentes estruturas e condições/situações sociais, culturais e de formação escolar. 

17. O(s) meio(s) digital(is) no(s) qual(is) as atividades não presenciais serão disponibilizadas 

devem ser discutidos e definidos pelos fóruns e instâncias dos Departamentos 

Pedagógicos/Campi/CREIR, desde que não se utilizem meios cujo limite etário seja incompatível com 

a idade dos/as educandos. Devem ser considerados que: I. plataforma digital proporciona a 

estruturação do ambiente, o que envolve a gestão, a disponibilização de conteúdos, o 

acompanhamento e a aferição de acessos e o retorno e 

18. É necessário que o SOEP faça um acompanhamento daqueles educandos que não estiverem 

realizando as atividades remotas oferecidas. 

19. No caso dos educandos matriculados a partir do Ensino Fundamental, que o curso do ano 

letivo de 2020 e 2021 nos cenários totalmente remoto e semipresencial seja opcional para os 

educandos. Aqueles que optarem por seguir o ano letivo, a partir da retomada do calendário, devem 

ter garantia da plena inclusão digital para o acompanhamento das atividades acadêmicas remotas. 



Aqueles que optarem por aguardar o retorno presencial para fazer o curso, poderão optar por trancar 

sua matrícula, tendo gar 

endo garantido seu direito ao retorno em contexto presencial e continuando na série em que se 

encontravam no ano letivo de 2020.  

20. Também deve ser garantido ao educando o direito ao trancamento da matrícula a qualquer 

tempo no decorrer dos anos letivos de 2020 e 2021, criando um protocolo específico durante a 

pandemia para assegurar o retorno no ano escolar adequado, para a garantia da vaga quando 

finalizar o período pandêmico.  

 

ITENS A DISCUTIR 

Rafael Sotero16:25 

1. Cada Campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo que, quando houver o 

planejamento de atividades síncronas, cada equipe, interdisciplinar ou não, apenas ofereça esse tipo 

de atividade com o intervalo de 15 dias, no mínimo, entre uma e outra oferta. 

2. Os recursos tecnológicos disponibilizados pelo instrumento presente no Auxílio Inclusão 

Digital e demandados pelas atividades e planejamento pedagógicos devem ser o limite do 

planejamento e das propostas pedagógicas, síncronas ou assíncronas. 

3. Os/As educandos atendidos/as pelo NAPNE poderão ser excepcionalmente contemplados 

com atividades síncronas em intervalo menor, desde que respeitados os limites do Edital Interno para 

concessão de Auxílio Tecnologias Assistivas e Inclusão Digital e as suas necessidades específicas.  

4. As atividades não presenciais, preferencialmente assíncronas, podendo ser também 

síncronas, serão mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação.  

Rafael Sotero16:26 

5. As atividades não presenciais serão oferecidas, preferencialmente, pelo Moodle - plataforma 

aberta desenvolvida colaborativamente e estruturada institucionalmente -, com possibilidade para o 

uso de plataformas privadas, desde que gratuitas e igualmente estruturadas de forma institucional, e 

que garantam a proteção e a não coleta de dados pessoais e sensíveis dos usuários. Indicam-se, 

ainda, a manutenção e a continuidade do trabalho já desenvolvido e a utilização dos blogs dos Campi  

e de aplicativos de comunicação instantânea e que, em caso da necessidade de instalação de 

plataformas ou aplicativos nos equipamentos digitais, as instâncias dos Campi/CREIR e equipes 

pedagógicas priorizem e limitem a quantidade de recursos/ferramentas instalados, tendo em vista os 

requisitos do equipamento previsto no Auxílio Inclusão Digital. 

6. Aqueles estudantes que optarem por realizar o curso dos anos letivos de 2020 e 2021 nos 

cenários totalmente remoto e semipresencial terão a frequência computada pelo acesso às 

atividades assíncronas. Todos aqueles que acompanharem as atividades desta forma serão 

considerados aprovados ao final do continuum dos anos letivos 2020 e 2021. 

 

Você16:29 

Pauta: 



Informes 

Apresentação das equipes (planejamento 2021) 

 

 

Inscrições pelo CHAT 

Marcela Marques dos Santos16:30 

Posso falar 

Thamara da Silva Figueiredo16:30 

me inscrevo 

Você16:30 

Inscrições: 

 

* Marcela 

* Thamara 

Você16:34 

Marcela, se puder registrar um resumo da sua fala, te gradeço muito. rs 

Estou tentando registrar, mas posso perder algo importante 

Marcela começou falando sobre os debates da equipe do quinto ano. Ela colocou a possibilidade dos 

professores trocarem de turma, caso haja obrigatoriedade de continuidade com a turma até abril de 

2022. (Nesse caso, os professores de quinto teriam obrigatoriamente que pegar turmas de primeiro 

ano em agosto)  

 

Meu registro 

Dilcelene Cordeiro16:35 

Inscrição 

Você16:36 

Thamara, se vc puder também resumir sua fala aqui.. Registrei o seguinte: 

 

Thamara falou sobre os debates da equipe do segundo ano.  Ela explica que estão planejando 

pensando em um continuum, com os professores seguindo junto com as turmas até abril de 2022.  

 

Marta Lyrio16:36 

inscrição 

Elaine Manhanini16:36 

Sim 

Você16:36 

Inscrições: 

 

Dilce 



Cristina Branco 

Marta Lyrio 

Marcela Marques dos Santos16:37 

Outra questão que discutimos foi repensar as equipes de acordo com a possibilidade de um retorno 

semipresencial 

Thamara da Silva Figueiredo16:40 

As equipes do 1o e 2o ano estao debruçadas sobre o PPPI do CP2 e sobre as ficha de avaliacao por 

descritores das séries. Estamos procurando planejar um ano letivo combinado 2020/2021, 

ponderando 1o, 2o e 3o anos, compreendendo que estamos seguindo a orientacao a qual o colégio 

parece apontar. Além disso, temos acordo com a ideia da manutenção das equipes, incluindo as 

OPs), especialmente porque acreditamos que seja uma forma de minimizar as perdas pedagogicas 

que tivemos este ano. 

Karine Alves16:40 

Ela saiu da sala 

Dilcelene Cordeiro16:43 

Discussão do 4 ano sobre metodologia e recursos pedagógicos no cenário híbrido: 

Sugere-se que a proposta de integração entre as áreas de conhecimento e seus respectivos 

componentes curriculares baseie as escolhas metodológicas. Assim, elencamos alguns princípios 

para orientar o desenho das aulas presenciais e das atividades remotas: interação entre crianças e 

docentes, por meio de jogos, dinâmicas e propostas em que a fala do aluno mostra seu 

protagonismo; diante dos novos desafios, envolvendo inclusive habilidades para uso da internet, a 

organização de uma rotina de estudo 

Dilcelene Cordeiro16:44 

e realização de atividades (definindo tarefas, referências para sua realização, prazo de conclusão); 

uso de múltiplos recursos - livro didático, vídeos, links de textos e imagens, entre outros, inclusive 

experimentando aqueles que ainda não foram dominados, a fim de oferecer mais possibilidades de 

aprendizagem aos diferentes sujeitos. Quanto à contagem de carga horária, entendemos que seria 

interessantes definir um percentual (entre 20% e 30%) das 800 horas para atividades não 

presenciais/não sí 

Você16:44 

Inscrições: 

 

Marta 

Dilce (reinscrição) 

Dilcelene Cordeiro16:45 

Quanto à contagem de carga horária, entendemos que seria interessantes definir um percentual 

(entre 20% e 30%) das 800 horas para atividades não presenciais/não síncronas, de acordo com o 

que referenda o Artigo 9° da Portaria 1.801/2020. Ao conhecermos o Moodle por meio de 

treinamento oferecido pelo LIED do Campus, reconhecemos que oferece boas possibilidades de 



interação e pode ser organizado como ambiente virtual de aprendizagem para os anos iniciais do 

ensino fundamental. 

No cenário remoto, apenas uma alteração: 

Marcia Schiavo Forain16:45 

me inscrevo tbm - Márcia Schiavo - estou substituindo a Letícia hoje.. 

Dilcelene Cordeiro16:45 

Quanto à contagem de carga horária, entendemos que seria interessante definir um percentual (entre 

20% e 30%) das 800 horas para atividades síncronas, de acordo com o que referenda o Artigo 9° da 

Portaria 1.801/2020. 

Luciene Stumbo16:47 

O conepe ainda não discutiu todos os princípios que Rafael socializou do GT Central. 

Você16:47 

Inscrições: 

Dilce 

Tatiana 

Marcela Marques dos Santos16:47 

Marcia tá inscrita 

Você16:48 

Vixi, não vi 

Marcela Marques dos Santos16:48 

Não 

Você16:48 

Vou incluir 

Marcela Marques dos Santos16:48 

Depois de vc 

Você16:48 

Descilpa, marcia 

Desculpa 

Inscrições: 

Dilce 

Marcia 

Tatiana 

Marcia Schiavo Forain16:48 

nada Tati🌷 

Você16:48 

Marta, se vc puder escrever suas observações no chat, eu te agradeço 

Não consegui registrar, mas achei muito boas 

Marta Lyrio16:55 



Sugiro nova redação ao item 1: "Cada Campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo que, 

quando houver o planejamento de atividades síncronas, cada equipe, interdisciplinar ou não, apenas 

ofereça esse tipo de atividade com o intervalo de 15 dias, no mínimo, entre uma e outra oferta." - 

Sugiro que as atividades assíncronas sejam priorizados, mas que as atividades síncronas possam 

acontecer de acordo com às necessidades, considerando as limitações tecnológicas. 

Dilcelene Cordeiro16:55 

Discussão do 4 ano sobre a avaliação: 

Entendendo que a avaliação é um processo, importante para o retorno é construir ações para traçar 

um diagnóstico das aprendizagens de cada criança, a fim de adequar o desenho curricular aos 

conhecimentos prévios dos estudantes. Sobre o aspecto formal da avaliação, a leitura feita do Artigo 

4° da Portaria 1801, indica que não haverá ruptura (reprovação) de alunos do ano letivo 2020 para o 

ano letivo de 2021. 

Marta Lyrio16:56 

Atenção ao item 6: "Todos aqueles que acompanharem as atividades desta forma serão 

considerados aprovados ao final do continuum dos anos letivos 2020 e 2021. " - talvez fosse 

importante definir um mínimo de atividades realizadas? 

Dilcelene Cordeiro16:57 

Ainda sobre avaliação (4 ano): 

Nesse sentido, uma normativa deverá orientar a organização dos períodos letivos - sugestão: 4 

trimetres (3 em durante o ano civil de 2021 e 1 até abril de 2022). Para registrar o processo avaliativo 

do ano letivo de 2020, sugerimos a criação uma ficha (mapão) para indicar o desenvolvimento das 

crianças em cada componente curricular. 

Em relação à avaliação formativa, recomendamos que a cada tema estudado, um instrumento de 

avaliação (estudo dirigido, producão escrita e/ou oral, ...) seja desenvolvido para garantir um 

acompanhamento mais aproximado de cada aluno ao longo de todo o ano letivo. 

Em relação à avaliação formativa, recomendamos que a cada tema estudado ou ao final do processo 

de construção de determinados conteúdos, um instrumento de avaliação (estudo dirigido, producão 

escrita e/ou oral, ...) seja desenvolvido para garantir um acompanhamento mais aproximado de cada 

aluno ao longo de todo o ano letivo. 

No caso de cenário remoto, sugerimos o seguinte: 

Rafael Sotero16:57 

Inscrição 

Dilcelene Cordeiro16:58 

Num cenário sem interação presencial, haverá necessidade de recriar os instrumentos e 

procedimentos de avaliação, abrindo mão da preponderância da escrita e valorizando outras formas 

de linguagem (oral, iconográfica, audiovisual,...). 

Dilcelene Cordeiro17:02 

Inscrição 

Andréa Lucas17:03 



Inscrição 

Luciene Stumbo17:04 

Inscrição 

Dilcelene Cordeiro17:04 

Completando a proposta da Marta, talvez seja interessante indicarmos um percentual do total de 

horas para as atividades síncronas e para as assíncronas, sendo estas priorizadas. 

Você17:06 

Proposta de texto: 

 

1. Cada Campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo que, quando houver o 

planejamento de atividades síncronas, cada equipe, interdisciplinar ou não, que essas atividades não 

ultrapassem 30% da carga horária total da disciplina. 

Ops 

Fui reler e meu copia e cola não funcionou muito bem 

Marcela Marques dos Santos17:10 

Não poderia juntar as duas? 

Luciene Stumbo17:11 

Sugiro que as atividades assíncronas sejam priorizadas, mas que as atividades síncronas possam 

acontecer de acordo com às necessidades das equipes, a possibilidade dos Campi e considerando 

as limitações tecnológicas. 

Rafael Sotero17:11 

Inscrição 

Marcela Marques dos Santos17:11 

Inscrição 

Luciene Stumbo17:12 

Tentei juntar o que pensei na escrita da Marta. 

Você17:12 

Inscrições: 

Rafael 

Marcela 

Luciene Stumbo17:12 

Entendi que 1 e 2 seriam complementares. 

Marta Lyrio17:16 

Sim, tudo registrado 

isso 

Luciene Stumbo17:19 

Acho que uma proposta não contraria a outra. 

Dilcelene Cordeiro17:19 

Também acho. 



Marcela Marques dos Santos17:19 

Tbm acho Lu 

Você17:19 

Proposta 1 

Sugiro que as atividades assíncronas sejam priorizadas, mas que as atividades síncronas possam 

acontecer de acordo com às necessidades das equipes, a possibilidade dos Campi e considerando 

as limitações tecnológicas. 

 

Proposta 2 

Sugiro que as atividades assíncronas sejam priorizadas, mas que as atividades síncronas possam 

acontecer de acordo com às necessidades das equipes, a possibilidade dos Campi e considerando 

as limitações tecnológicas, desde que não ultrapasse 30% da carga horár 

Marcela Marques dos Santos17:21 

Concordo 

Dilcelene Cordeiro17:21 

Concordo 

Marta Lyrio17:21 

concordo 

Você17:21 

desde que não ultrapasse 30% da carga horária total do curso 

Elaine Manhanini17:21 

De acordo 

Andréa Lucas17:21 

Concordo 

Você17:23 

Máximo de 30% da carga total da disciplina para atividades síncrnas 

Marcia Schiavo Forain17:24 

sim.. 

Marta Lyrio17:24 

acordo 

Dilcelene Cordeiro17:25 

Isso 

Marta Lyrio17:26 

isso 

Rafael Sotero17:26 

Isso 

Marta Lyrio17:26 

retira o aspecto tecnológico do item 1 

Você17:27 



as atividades assíncronas sejam priorizadas, mas que as atividades síncronas possam acontecer de 

acordo com às necessidades das equipes e a possibilidade dos Campi , desde que não ultrapasse 

30% da carga horária total de cada disciplina. 

Ridel Jorge Campos17:31 

"de acordo com as necessidades" sem crase 

Você17:35 

NO Estado é assim também 

Nas escolas estaduais 

Acessou a plataforma uma vez, está aprovado 

Marcela Marques dos Santos17:36 

E tiraria 2021 

Luciene Stumbo17:36 

Também tiraria 2021. 

Marcela Marques dos Santos17:37 

Meu Deus 

Quezia Barcellos17:37 

Caramba 

Dilcelene Cordeiro17:38 

Concordo em tirar 2021 

Você17:39 

Concordo, Marta 

Você17:41 

Verdade, Marta 

Marcela Marques dos Santos17:44 

Certo 

Marcela Marques dos Santos17:47 

Rafael, poderia colocar aqui como ficou a proposta? 

P eu poder mandar p equipe 

1 e 6 

Rafael Sotero17:47 

1. Cada Campus deve organizar o trabalho pedagógico de modo que, as atividades assíncronas 

sejam priorizadas, mas que as atividades síncronas possam acontecer de acordo com as 

necessidades das equipes e a possibilidade dos Campi , desde que não ultrapassem 30% da carga 

horária total de cada disciplina. 

6. Aqueles estudantes que optarem por realizar o curso dos anos letivos de 2020 e 2021 nos 

cenários totalmente remoto e semipresencial terão a frequência computada pelo acesso às 

atividades assíncronas.  


