
Reunião de Cenários e de Protocolos do campus Tijuca I – Segunda-

feira, dia 03/08/2020 

 

Início: 16:00 

Término: 18:40 

Participantes: 

Marina Ribeiro Oliveira 

Luciene Stumbo – Diretora Geral 

Tatiana Avellar – Diretora Pedagógica 

Ana Paula  

Catherine Vitagliano  

Cristiane Pereira 

Dilcelene Quintanilha de Resende Cordeiro  

Elaine de Barros Manhanini Sampaio  

Fernando Frado  

Gerlane Costa  

Gilsely de Carvalho Gavinho do Nascimento  

Kamila Dutra 

Kira Medon  

Lilia Barreto  

Dâmaris Cristino  

Luciana Vilaça  

Luiza Fernandes 

Marcos Arnaud  

Maria Leticia Miranda  

Marta  

Maíra Arêas  

Miguel Travassos  

Patricia Vasconcellos  

Patrícia Satyro Móvel 

Pollyana Fernandes  

Quezia Barcellos Móvel 

Rafael Sotero  

Renata Baars  

Ridel Jorge Campos Móvel 

Sabrina Marques  

Silvana Martinho Móvel 

Suzana Teixeira Pinto  

Thamara Figueiredo  

Vanessa Iespa  

Wanderci Barbosa da Silva  

Wayza Andrade Verta de Lima Móvel 

 

 

 



Informes:  

 As aulas remotas terão caráter cognitivo e emocional. Não substituirão as aulas 

presenciais. 

 Foi abordado, também, sobre o acolhimento emocional pelas questões da 

pandemia.  

 Portaria 1254 (Aulas remotas a partir de setembro) 

 Portaria 1258 (trabalho remoto) 

 GT de campus e GT central precisam trabalhar juntos 

 No colegiado dos Anos Iniciais, ocorreram muitas discussões, inclusive, pensando 

em algumas premissas que serão encaminhadas para os fóruns institucionais para 

as aulas remotas:  

- Atividades não presenciais não devem ser contabilizadas como obrigatórias. 

- Estas atividades não devem contar para as 800 horas letivas, bem como não devem ter 

caráter avaliativo; 

- As crianças que tiverem dificuldades de acesso poderão ser as primeiras a retornarem 

ou terem mais tempo presencial; 

- Compromisso com combate às desigualdades; 

Patrícia Satyro quer saber se o documento do Departamento pode ser compartilhado com 

os responsáveis. Luciene ficou de perguntar à Denise. 

Catherine também gostaria da cópia do documento do departamento 

Ana Paula explicou que ainda não tiveram colegiado, apenas uma reunião de 

Departamento ampliada. 

Patrícia Vasconcelos explicou que as equipes de informática vêm se reunindo e pensando 

em como podem se integrar. Como elas são apenas duas na equipe, é difícil participarem 

de todas as reuniões. 

Maíra, responsável, pediu a palavra para falar sobre a reunião do Consup.  

A responsável leu o último parágrafo do relatório do Consup, o qual se tratava de uma 

crítica à nota 02, que foi lançada pela Reitoria sem consulta a comunidade. 



Maria Letícia explicou que, no colegiado de Artes, não foi fechada nenhuma estratégia. 

Haverá um novo colegiado no dia 11/08 para conclusão das discussões. 

Ana Paula pediu novamente a palavra para explicar que, na RPS semanal, elas vêm 

conversando sobre a interdisciplinaridade. Entende que a contribuição de Educação Física 

terá que ser alinhada com as demais disciplinas, pois se trata de uma disciplina coletiva, 

difícil de ser viabilizada por métodos online.  

Nesse sentido, a equipe vem traçando algumas possibilidades de atividades nas RPS, mas 

estão muito preocupadas em pensar como colocar em prática. 

Miguel concorda com a professora Ana Paula, e explica que Música também é uma 

disciplina muito coletiva. Difícil pensar em atividades remotas sem a participação da 

coletividade. Nesse sentido, ainda não há posição do Departamento de Música para todos 

os campi. No campus Tijuca I, eles têm pensado muito nessa integração com as outras 

áreas do conhecimento. 

Wayza aborda que Literatura realizou uma parceria com o SOEP para construção de  

história, a qual será usada como primeiro momento de acolhimento em setembro. A 

equipe tem participado das reuniões das outras equipes para pensar em projetos conjuntos. 

Wanderci explicita que, em relação ao NAPNE, começarão a fazer os encontros de acordo 

com a disponibilidade das famílias. Primeiro, irão abordar sobre emoções. A ideia é criar 

uma caixa mágica, como proposta de construção de atividades dinâmicas e atrativas para 

as crianças. Nesse sentido, iniciarão as atividades com uma carga horária reduzida, a qual 

irão ampliando conforme o passar do tempo. 

Suzana explica que o quarto ano elaborou alguns encaminhamentos: 

- Fechamento de um cronograma de lives, que ocorreriam quinzenalmente. Em semanas 

alternadas, seriam disponibilizadas lives para as crianças e para os responsáveis.  

Primeira Live: participação de uma médica da Fiocruz. 

Segunda live: circulação pela cidade (pai do Pedro (?)) 

Terceira live, automedicação (amiga da Pillar, farmacêutica)  

- Projeto com alunos: 



Integração de crianças de terceiro ao quinto ano. Primeiro, fariam uma sondagem do 

interesse dos alunos. Depois a construção do problema (encontros com grupos) e 

investigação.  

Produto seria a criação de um e-book. 

Suzana continua sua explanação: 

- Ainda não definiram plataforma parava realização dos encontros com as crianças. A 

ideia é estabelecerem roteiros para os encontros (semanais). Após as sondagens, cada 

encontro teria desdobramentos para serem realizados ao longo da semana. Os grupos 

seriam fixos, com a presença de vários professores.  

- Serão utilizados recursos e estratégias plurais, com adaptação necessária para atingir a 

todos os alunos.  

- Distribuição do material impresso para aqueles que não têm acesso à internet. 

Maria Letícia realiza uma fala acerca da RPS. A ideia seria fazer atividades 

multidisciplinares. 

A equipe acordou em manter as atividades do blog, além de utilizar o aplicativo “Padlet” 

(algo assim). Pretendem construir, também, pequenos vídeos para ampliar as 

possibilidades com Artes. Por fim, cogitaram também alguns encontros por oficinas 

online. 

A responsável Maíra explicitou uma dúvida sobre se o que está sendo debatido é o que já 

será feito ou o que deverá ainda ser levado ao GT Central. 

Luciene esclarece que algumas atividades que não contrariam as portarias vigentes podem 

já ser realizadas de acordo com as discussões da RPG. No entanto, outras (como encontros 

virtuais com alunos) precisarão ser debatidos no GT central. 

Thamara explicitou as ideias da equipe de segundo ano. Pensaram na confecção de uma 

caixa, com alguns materiais para serem utilizados pelos alunos, tais como diários, 

pinturas. Nesse sentido, a ideia é que os alunos não precisem se locomover para buscar a 

caixa, mas que haja uma logística de entrega das mesmas.  

Luciana falou sobre a RPS do quinto ano:  

A ideia também são encontros semanais e entrega de materiais, por e-mail, ou na escola.  



Gilsely explicita que este projeto envolveria todas as áreas, mas será mais bem 

amadurecido na RPS de amanhã, dia 03/08. Portanto, o projeto está escrito, mas precisa 

ser mais bem discutido. A equipe só não tem, ainda, clareza sobre qual plataforma será 

utilizada, bem como da dificuldade de acesso de muitos alunos. 

A diretora Tatiana coloca que a equipe do GT do campus precisa pensar nos 

encaminhamentos que vão ser levados ao GT Central. Pelo que a diretora entendeu, 

algumas equipes desejam realizar encontros virtuais com os alunos. Contudo, ainda não 

sabem qual plataforma será utilizada para tal propósito. Além disso, as equipes 

pedagógicas desejam realizar a organização de lives para os alunos e as famílias, bem 

enviar materiais para a casa dos estudantes 

Ana Paula coloca que a primeira sugestão da equipe de Educação Física é que haja um 

encontro virtual da turma e de todos os seus professores. Contudo, irá abordar melhor esta 

questão na próxima RPG.  

Thamara realiza um apontamento acerca do acesso dos alunos à internet. Portanto, as 

propostas deveriam ser pensadas para que as atividades pedagógicas sugeridas não 

dependam de conexão à internet.  

Luciana coloca como sugestão que as atividades sejam pensadas e organizadas por ano 

de escolaridade pois, assim, fica mais fácil de as equipes se reunirem para discutir as 

propostas.  

Luciene coloca alguns princípios comuns nas falas de todos os participantes da reunião: 

- Integração entre as áreas de conhecimento; 

- Todo conteúdo disponibilizado online deverá ter alternativas para ser disponibilizado 

por meio de materiais físicos, se necessário; 

- Caso tenha uso de plataforma, deve ser de amplo acesso e de fácil utilização. 

Fernando inicia um relato sobre atividades que tem realizado em casa: o responsável tem 

estimulado o filho a construir projetos dentro de casa, e sugere à escola que as atividades 

propostas estejam em torno da criação de projetos por parte das crianças. 

Luciene coloca que os princípios citados em sua última fala podem ser encaminhados 

para o GT Central, uma vez que houve consenso entre os integrantes da reunião. Pergunta 



se algum participante deseja trazer mais algum ponto em comum discutido para que seja 

encaminhado ao GT. 

Luciana sugere que haja a elaboração de um Termo de Compromisso para resguardar a 

equipe quanto à exposição na internet. 

Patrícia Vasconcellos expõe uma dúvida sobre se os conteúdos serão elaborados por ano 

de escolaridade ou por grupos de série.  

Luciene responde que pensa que este ponto seja polêmico e que, portanto, seria 

interessante que os integrantes do GT do campus levassem esta discussão ao GT Central. 

É pessoalmente simpática a transdisciplinaridade e a multiseriação. 

Thamara também realiza um esclarecimento sobre este ponto, colocando que não acha 

tão interessante que as equipes fiquem engessadas apenas em atividades para determinada 

série, mas que os conteúdos sejam pensados de forma multisseriada. 

Suzana corrobora com a opinião da Thamara, e acrescenta que todas as propostas feitas 

em reunião são aplicadas a todas as séries e que, portanto, a equipe poderia defender este 

posicionamento. 

Encaminhamentos da reunião: 

- As atividades sugeridas deverão poder ser acessadas a partir de qualquer tipo de 

dispositivo eletrônico (tablet, smartphone, notebook, PC, etc); 

 

- Possibilidade de realização de encontros virtuais com responsáveis e alunos; 

 

- Organização de atividades multisseriadas e transdisciplinares; 

Observação: este encaminhamento foi definido a partir de votação por meio de 

enquete virtual.  

 

- Previsão e diretrizes para a utilização de plataformas com atenção para as questões de 

idade nas redes sociais. Em caso de uso, pode ser necessário elencar regras de utilização 

que deixem claro o acompanhamento do responsável nas atividades propostas; 

 

- Previsão e diretrizes gerais para atividades com os pais; 

 



- Previsão de envio de material físico e de alternativas à dificuldade de acesso à internet;  

 

- Possibilidade de as crianças com dificuldade de acesso retornarem às aulas presenciais 

antes das demais; 

 

Observação: este ponto será discutido posteriormente. 

 

- Integração entre as áreas de conhecimento; 

 

- Realização de projetos; 

 

Catherine explicita que as próximas reuniões do GT Central serão para normatizar essas 

atividades remotas. Portanto, seria a oportunidade de trazer esta discussão sobre a 

seriação das atividades.  

Tatiana coloca que as atividades do blog continuarão a ser postadas independente do novo 

regramento que será estabelecido a partir de setembro. 

Resultado da enquete realizada sobre seriação das atividades remotas: 

Atividades transdisciplinares e multisseriadas: 11 votos 

Atividades transdisciplinares e seriadas: 2 votos 

Atividades transdisciplinares, seriadas ou multisseriadas: 6 votos 

Abstenções: 6 votos.  

Os integrantes fazem um esclarecimento acerca daqueles participantes que podem votar 

nas enquetes: portanto, apenas os membros efetivos podem participar. Os suplentes 

somente votam caso estejam substituindo os efetivos.  

Próxima reunião: segunda-feira, dia 10/08, às 16h.  


