
Reunião de 
Responsáveis

Janeiro 2021



Colégio Pedro II
Campus Tijuca I

Art. 3º O ano letivo de 2020 será cumprido de 8 
de fevereiro a 17 de julho de 2021.

 Art. 1º Normatizar procedimentos relativos à 
retomada do calendário letivo de 2020, às 
atividades remotas, à avaliação escolar e dar 
outras providências.

Art. 4º O planejamento pedagógico do ano letivo 
de 2020 prevê 800 (oitocentas) horas letivas.

Art. 9º O método de avaliação deverá considerar 
as especificidades do momento pandêmico vivido, 
priorizando avaliações formativas que 
contemplem o processo de ensino-aprendizagem, 
de modo a garantir a promoção dos estudantes, 
conforme a Lei 14.040/2020 e o Parecer do CNE 
nº 15/2020.

Art. 5º O cumprimento do planejamento 
pedagógico do ano letivo de 2020 será realizado 
por meio de atividades remotas.

Portaria 3705/2020:
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Art. 16. O planejamento das atividades disciplinares 
síncronas e assíncronas e sua periodicidade de 
postagens, considerando as respectivas ementas, 
estratégias de execução curricular e cargas horárias, 
ficará a cargo de cada Departamento Pedagógico, 
respeitada a possibilidade operacional, informando-se 
à Pró-Reitoria de Ensino para ciência. 

 Art. 1º  Estabelecer diretrizes excepcionais de 
ensino remoto para o ano letivo de 2020. 

Art. 22. Caberá à Coordenação-Geral dos NAPNES  a 
apresentação, à PROEN, de um plano de ação para 
inclusão dos/das estudantes público-alvo da educação 
especial (...)
§ 2º As atividades a serem oferecidas aos/às estudantes 
atendidos/as pelo NAPNE serão registradas no Plano de 
Ensino Individualizado (PEI)
§ 3º O PEI deverá ser elaborado pela Chefia dos NAPNE 
de cada campus/CREIR em parceria com os/as 
docentes/Coordenadores/as das disciplinas/atividades 
pedagógicas, devendo dele constar os horários alocados 
para cada docente.

Art. 19. As atividades síncronas serão oferecidas com 
frequência quinzenal , no mínimo, e mensal , no 
máximo, atentando-se para os limites de:

I. até 40 minutos quinzenais, ou até 80 minutos 
mensais, para disciplinas de 2 tempos semanais; 
II. até 80 minutos quinzenais, ou até 160 minutos 
mensais, para disciplinas com mais de 2 tempos 
semanais.

Portaria 3112/2020:
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Art. 26. Conforme previsto no inciso VI do artigo 24 da 
Lei n o 9.394,(...)  fica mantida a exigência de 
frequência mínima de 75% do total de horas letivas 
para aprovação do/a estudante. 

§ 1º A frequência dos/as estudantes será computada a 
partir do acesso e da realização/ participação nas 
atividades síncronas e assíncronas propostas

Art. 28. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a 
avaliação se dará para fins de acompanhamento dos 
processos de ensino-aprendizagem e das interações, e 
não para fins de classificação ou hierarquização, e será 
regulada por portaria específica para o período 
pandêmico, observada a exigência legal de frequência 
mínima.

Portaria 3112/2020:

Art. 23. As atividades remotas de recuperação paralela 
serão realizadas segundo diagnóstico de necessidades 
e disponibilidade de recursos, conforme planejamento 
das Direções-Gerais dos campi, dos Departamentos 
Pedagógicos e equipes pedagógicas.

§ 4º Os/As estudantes atendidos/as pelo NAPNE 
poderão ter o tempo de trabalho diário estendido, 
conforme especificidades individuais. 
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Sociedade Brasileira de Pediatria

A Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) divulgou em fevereiro (2020), o 
Manual de Orientação #MenosTelas 
#MaisSaúde com o objetivo de 
promover a saúde e o bem-estar de 
crianças e adolescentes em contato 
constante com tecnologias digitais, 
como smartphones, computadores e 
tablets. 

● Na avaliação da presidente da SBP, dra. Luciana Rodrigues 
Silva, diversas pesquisas têm demonstrado a urgência do 
tema para a sociedade e a amplitude dos riscos envolvidos, 
especialmente para o desenvolvimento de transtornos de 
saúde mental e problemas comportamentais, segundo os 
atuais critérios do CID-11 sobre dependência digital.

● Entre as principais orientações atualizadas pelo novo 
Manual de Orientação da SBP, destacam-se:

- Limitar o tempo de telas ao máximo de uma ou duas horas 
por dia, sempre com supervisão para crianças com idades 
entre seis e 10 anos;

-  Limitar o tempo de telas e jogos de videogames a duas ou 
três horas por dia, sempre com supervisão; nunca “virar a 
noite” jogando para adolescentes com idades entre 11 e 18 
anos;

- Para todas as idades: nada de telas durante as refeições e 
desconectar uma a duas horas antes de dormir;

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/SBP-RECOMENDA
COES-RETORNO-AULAS-final.pdf

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/cid-11-define-uso-abusivo-de-jogos-eletronicos-como-doenca/
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/SBP-RECOMENDACOES-RETORNO-AULAS-final.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/SBP-RECOMENDACOES-RETORNO-AULAS-final.pdf
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Seção III
Do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e 
de Adolescentes

LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

§ 1º O tratamento de dados pessoais de 
crianças deverá ser realizado com o 
consentimento específico e em destaque dado 
por pelo menos um dos pais ou pelo 
responsável legal.

CAPÍTULO III -  DOS DIREITOS DO TITULAR

Art. 17. Toda pessoa natural tem assegurada a 
titularidade de seus dados pessoais e 
garantidos os direitos fundamentais de 
liberdade, de intimidade e de privacidade, nos 
termos desta Lei.

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências.

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente.

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos 
pessoais.

Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e 
sociais garantidos na Constituição e nas leis.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument


Colégio Pedro II
Campus Tijuca I

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.

Das Medidas Específicas de Proteção

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção 
da criança e do adolescente deve ser efetuada no 
respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva 
da sua vida privada;

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da 
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, 
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Título III - Da Prevenção

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras 
coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive 
nas atividades desportivas;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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Plataforma MOODLE

● Postagens diárias de atividades 
(assíncronas)

● Atividades síncronas, de acordo com 
o cronograma a ser enviado, sempre 
dentro do turno do aluno. 

● Máximo de 2,5 horas de tempo de 
tela diários.

● Entrega dos livros e materiais 
pedagógicos para realização de 
atividades fora de tela.

Para acessar a plataforma MOODLE: 

● Digitar o endereço: ead.cp2.g12.br no computador ou 
baixar o aplicativo MOODLE para celular (gratuito)

● Para entrar no Moodle, em identificação do usuário, 
digitar o número da matrícula do aluno. A senha inicial 
é 123456

● Assim que fizer o primeiro login, é importante trocar a 
senha por uma outra de sua escolha. (É aconselhável 
anotar essa senha em local seguro, para evitar 
esquecê-la)

● Na plataforma, só será possível acessar as turmas ou 
cursos que o aluno está matriculado.

● A matrícula do aluno foi enviada a todos por e-mail.

● Enviaremos a todos por e-mail o material feito pela 
EAD - Tutorial sobre o uso do MOODLE.
http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/extensao-2/extens
ao-ead/moodle-material-para-formacao/

http://ead.cp2.g12.br
http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/extensao-2/extensao-ead/moodle-material-para-formacao/
http://www.cp2.g12.br/blog/propgpec/extensao-2/extensao-ead/moodle-material-para-formacao/
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SOEP
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Eleição de responsável representante

● Dois responsáveis por turma (Titular e suplente)
● Funções do representante: 
- Representar os interesses da turma em reuniões, 

trazer as demandas do grupo de responsáveis, 
participar de reuniões com a direção sobre assuntos 
de interesse geral e outros.

● Interesses particulares de alunos específicos devem 
ser tratados individualmente (pelos responsáveis do 
aluno) e não através do representante. 
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Para atendimentos sobre dúvidas na plataforma: 
pedagogicoct1@cp2.g12.br

Para atendimentos sobre questões comportamentais (que estão afetando o aprendizado) ou 
sobre atendimentos do aluno:
soep.t1@cp2.g12.br

Sobre auxílios/ assistência estudantil:
saecp2tj1@cp2.g12.br

Para atendimentos sobre questões pedagógicas ou de conteúdos específicos: 
E-mail para a equipe pedagógica (professor e POP) - enviaremos o e-mail no início das aulas.

Demais dúvidas:
sectj1@cp2.g12.br

mailto:pedagogicoct1@cp2.g12.br
mailto:soep.t1@cp2.g12.br
mailto:saecp2tj1@cp2.g12.br
mailto:sectj1@cp2.g12.br
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Inscrição para perguntas:

● 15 inscrições – tempo de fala de, no máximo, 2 minutos. 
(o mediador avisará quando faltar 30 segundos de fala e 
ao final do tempo)

● As inscrições serão feitas pelo CHAT.

● Ao chegarem em 15 inscrições, encerraremos o bloco de 
perguntas.

● Após todas as perguntas serem feitas, a direção 
responderá a todas.

● Caso haja tempo hábil, abriremos um novo bloco de 
perguntas, seguindo o mesmo formato.


