
Colégio Pedro II - Campus Tijuca I 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021. 

 

REUNIÃO DO GT DE CENÁRIOS E PROTOCOLOS 

 

Iniciamos a reunião conversando sobre o documento 

aprovado no último CONSUP e as reuniões que estão sendo 

promovidas por diversos fóruns do colégio, para que adaptações 

sejam feitas em relação aos campi I.  

André Dantas pergunta a respeito das exigências do colégio 

em relação ao setor Biblioteca. Como ficará o funcionamento do 

setor, a partir do retorno presencial? O setor funcionará as 12h, 

como de costume?  

O responsável Pedro Poppe dá informes a respeito da reunião 

do GT Central, que aconteceu antes do CONSUP do dia 5/11, e 

sugere que façamos contribuições, para que as diversas vozes 

sejam representadas nos destaques que serão feitos no 

documento. Na próxima reunião do GT Central, que será no dia 

11/11, a equipe trabalhará com os destaques apontados no 

CONSUP. 

Fizemos a leitura de todo o documento, observando os pontos 

com destaques.  

Kamila Dutra pergunta a respeito de um protocolo. Se uma 

criança do grupo presencial se contamina, qual será o protocolo 

seguido pelo CTI? Terá autonomia para agir ou seguirá um 

protocolo único para todos os campi?  

Mauro sugere que utilizemos carteiras com mesas no pátio, 

para a organização do recreio, uma vez que não teremos tempo 

hábil para instalar divisórias, como havia sugerido anteriormente, 

em visita ao campus. Além disso, sugere que usemos salas de aula 

comuns para as aulas de Artes e IED, pois, pelo quantitativo citado 

no documento, não usaremos todas as salas do campus em 

nenhum dos turnos. Essa proposta se deu como possibilidade de 



substituição à ideia inicial, que também era a de instalar divisórias 

nas salas de Artes e nos laboratórios de IED. 

Luana pergunta se em caso de contaminação haverá 

substituição do professor, para que o grupo B (em caso de divisão 

das turmas em grupo A e grupo B) não fique sem aulas.  

Ao final da reunião, lemos a portaria Nº 2.151, de 8 de 

novembro de 2021, que define as orientações quanto ao retorno 

presencial. 

Encerramos a reunião com o compromisso de lermos a 

portaria novamente, atentando aos links de documentos a ela 

anexados, pois trazem procedimentos que devem ser tomados em 

todos os campi. Voltaremos a conversar sobre o documento no 

próximo encontro. Caso haja possibilidade de nova reunião, antes 

do dia 22/11, o grupo será informado.  

 

Segue a cópia do bate-papo: 

 

[15:57] Bem-vindo(a) a Michele Thereza dos Santos Simões de Mello! Para convidar outros 

participantes para a conferência, utilize a URL 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/2254434. 

 [16:01] Andre Dantas: Boa tarde! 

[16:01] Michele Thereza dos Santos Simões de Mello: Boa tarde! 

[16:02] Vanessa Ferreira: Boa tarde 

[16:02] Mirza Barros: Boa tarde! 

[16:04] Mauro Luiz da Rocha Soares: Boa tarde 

[16:05] Mirza Barros: Sim 

[16:05] Andre Dantas: Sim 

[16:05] Mauro Luiz da Rocha Soares: sim 

[16:08] Elaine SOEP: Povo ta mudo? 

[16:08] Gerlane Costa: Boa tarde a tds!!!!! 



[16:08] Patrica (IED): Boa tarde. Tb ouço o silencio...rs 

[16:09] Mirza Barros: Estamos esperando um pouquinho 

[16:09] Elaine SOEP: Só para saber se meu áudio está ok.... 

[16:09] Mirza Barros: Michele já falou...kkk 

[16:10] Mirza Barros: O povo está mudo mesmo. 

[16:10] Quezia Barcellos: Boa tarde, pessoal 

[16:10] Dâmaris Cristino: Boa tarde! 

[16:10] Patrica (IED): Ok. Obrigado! Rs 

[16:12] Carlos Eduardo: Boa tarde 

[16:14] Elaine SOEP: Ficou mudo ... acho que minha conexão está ruim 

[16:14] Marcos Felipe - Assistência Estudantil: Boa tarde! Sigo por aqui como Assistência 

Estudantil até as 17h para ir a uma outra reunião e após, Vanessa me substitui 

[16:14] Marcos Felipe - Assistência Estudantil: aqui tá com som, elaine 

[16:15] Elaine SOEP: Vou sair e entrar de novo 

[16:16] Elaine SOEP: Eu estou cm o áudio ruim ... não estou ouvindo 

[16:17] Marcos Felipe - Assistência Estudantil: estou ouvindo 

[16:17] Patrica (IED): Sim 

[16:17] Andre Dantas: sim 

[16:17] Dilcelene Cordeiro: Sim 

[16:17] Gerlane Costa: Ouço bem 

[16:17] Michele Thereza dos Santos Simões de Mello: Elaine, deve ser sua conexão. 

[16:17] Michele Thereza dos Santos Simões de Mello: Todos me ouvem 

[16:17] Elaine SOEP: Poxa .... vou entrar de novo ... pqp 

[16:17] Gerlane Costa: Calma kkkk 

[16:18] Vanessa Ferreira: também ficou mudo...sai e entrei novamente 

[16:18] Carlos Eduardo: Boa tarde foi o Pedro Poppe e a Maira 

[16:19] Carlos Eduardo: Mas acho que hoje tinha uma reunião 



[16:20] Carlos Eduardo: Sim, se não me engano eles haviam pedido para entrar depois de 

16:30 

[16:20] Andre Dantas: Oi Michele... eu queria fazer uma pergunta... 

[16:23] Carlos Eduardo: Verdade 

[16:27] Andre Dantas: Ok 

[16:27] Carlos Eduardo: Michele, é possível que o Campi Tijuca 1 apresente um plano próprio, 

levando-se em consideração as peculiaridades da unidade? Na última visita que fizemos ao 

colégio, por exemplo, conseguimos verificar que seria possível ocupar as salas de aula com 13 

crianças com distanciamento de 1,5m 

[16:28] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: Boa tarde! Desculpe o atraso 

[16:29] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: Tudo bem 

[16:29] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: posso falar sim 

[16:30] Carlos Eduardo: desculpa estar digitando, mas é porque estou no meio do trabalho 

[16:31] Carlos Eduardo: Obrigado Michele 

[16:43] Patrica (IED): Nao sei 

[16:43] Patrica (IED): So testando 

[16:44] Patrica (IED): Manda pro meu email 

[16:44] Patrica (IED): Patricia.vasconcellos.1@cp2.edu.br 

[16:44] Patrica (IED): E Michele me coloca c9mo apresentadora 

[16:45] Carlos Eduardo: Prezados, esta imposição de 20% não foi da decisão judicial não né? 

[16:45] Patrica (IED): Ok 

[16:46] Patrica (IED): Estou abrindo 

[16:48] Carlos Eduardo: Obrigado 

[16:49] Patricia (IED): Michele. Cai e perdi a apresentação. Pode me colocar novamente. 

[16:49] Michele Thereza dos Santos Simões de Mello: Ok 

[16:49] Michele Thereza dos Santos Simões de Mello: Já coloquei 

[16:51] Elaine SOEP: Pessoal alguém pode ajudar com as notas? agora que consegui voltar 

minha conexão está péssima e estou sem áudio... 

[17:04] Carlos Eduardo: Queridos, gostaria muito de continuar, mas tenho um compromisso 

agora. Depois pego as informações com o Pedro. Uma excelente semana a todos e que 



consigamos chegar a uma proposta que minimize todos esses impactos. Eliane, eu entrei na 

reunião atrasado, mas posso te mandar as notas a partir do momento em que entrei. Grande 

abraço a todos 

[17:18] Patricia (IED): NAda 

[17:18] Patricia (IED): �😘 

[17:18] Kamila Dutra 4 ano: Nada 

[17:19] Patricia (IED): Tô tão confusa que nem consigo fazer perguntas! 

[17:19] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: sim, a na proxima quinta terá reunião do GT 

Central. Tb levaremos as falas do nosso campus para este espaço 

[17:21] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: cortou só para mim? 

[17:21] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: voltou 

[17:21] Patricia (IED): estou ouvindo 

[17:21] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: mas já estou escutando de novo 

[17:22] Kamila Dutra 4 ano: Gostaria de perguntar 

[17:22] Patricia (IED): sim 

[17:22] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: sim, boa tarde 

[17:24] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: posso complementar? 

[17:30] Vanessa Ferreira: 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2021/NOVEMBRO/PORTARIA_2.151_08.11.21.p

df 

[17:31] Vanessa Ferreira: acima portaria publicada agora 

[17:31] Vanessa Ferreira: rs 

[17:33] Patricia (IED): eu 

[17:34] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: isso Michele 

[17:36] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: acho até que foi imposição judicial, atender ao 

Protocolo sanitário do Município do Rio 

[17:37] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: isso, daria para termos 13 alunos por sala com 

distanciamento de 1,5m 

[17:42] Mauro Luiz da Rocha Soares: inscrição 

[17:44] Patricia (IED): Eu já havia dito que se for necessário, posso usar o projetor na sala de 

aula normal. 



[17:45] Patricia (IED): Isso 

[17:46] Patricia (IED): Tem aquelas mesas de plástico 

[17:46] Patricia (IED): Ah! Legal! 

[17:47] Patricia (IED): As crianças podem brincar no recreio? 

[17:47] Patricia (IED): Ok 

[17:48] Patricia (IED): Está sendo um desafio entender o trabalho nesse formato. 

[17:49] Patricia (IED): § 2º Todos os indivíduos que participem das atividades presenciais 

entrarão 

imediatamente em quarentena por quatorze dias corridos, se constatadas contaminação ou 

suspeição por COVID-19. 

[17:53] Patricia (IED): Casos confirmados de estudantes com COVID -19 que frequentaram a 

escola nos dias 

anteriores ao diagnóstico acarretarão a suspensão das aulas por 14 dias para o grupo 

que entrou em contato com a/o estudante infectada/o; 

[17:53] Patricia (IED): Documento emergencial 

[17:53] Patricia (IED): 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2021/NOVEMBRO/RESOLU%C3%87%C3%83O%

20182_CONSUP.pdf 

[17:54] Patricia (IED): Que está no link da portaria 

[17:55] Patricia (IED): São 14 páginas nesse documento 

[17:55] Patricia (IED): Nada! 

[17:55] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: obrigado Patricia 

[17:55] Patricia (IED): Teria que ser na semana atual, pq semana que vem haverá coc 

[17:56] Patricia (IED): Fica mta coisa! Aulas normais + COC 

[17:56] Patricia (IED): ok 

[17:57] Patricia (IED): kkkkkk 

[17:58] Patricia (IED): kkkkkk 

[18:00] Patricia (IED): ok 

[18:00] Patricia (IED): Muito obrigada! 



[18:00] Patricia (IED): Nada! 

[18:00] Marcos Felipe - Assistência Estudantil: Obrigado, pessoal! 

[18:00] Patricia (IED): Boa noite a todos e todas! 

[18:00] Pedro Poppe - 1º ano / GT Central: obrigado a todas e todos. obrigado Michele por 

conduzir a reuniao 

[18:00] Patricia (IED): 😘 

[18:00] Andre Dantas: Boa noite 

[18:00] Mauro Luiz da Rocha Soares: Boa noite! 

[18:00] Quezia Barcellos: Boa noite a todos 

[18:00] Dilcelene Cordeiro: Boa noite 

[18:00] Gerlane Costa: Boa noite a tds!!!! 


