
 
NOTA PÚBLICA 

  Direções Gerais do Colégio Pedro II 
 
Nós, Diretoras e Diretores-Gerais do Colégio Pedro II, manifestamos indignação em 
relação às matérias recentemente veiculadas no RJ TV. 
Segundo a emissora, a escola não estaria oferecendo atividades curriculares desde o 
início da pandemia. 
 
Cumpre esclarecer que: 
 
1-Durante o ano de 2020, o Colégio Pedro II ofereceu atividades remotas curriculares num 
processo pedagógico cujo encerramento se dará em julho de 2021. Essas atividades 
levaram em conta as dificuldades de acesso tecnológico de boa parte de nossos e de 
nossas estudantes, que compõem uma comunidade  diversa tanto econômica como 
culturalmente, com número expressivo de estudantes em situação de vulnerabilidade 
social. 
2- Desde fevereiro de 2021, nossas atividades remotas letivas, consolidadas nessa rede 
emotiva, cognitiva e tecnológica, têm sido ofertadas com regularidade, sem que a 
desigualdade social, acentuada pela pandemia, possa aprofundar ainda mais abismos 
entre nosso alunado. 
3- A escola, de forma responsável e comprometida com o princípio de igualdade de 
condições para todos e todas, discute a retomada de suas atividades presenciais, sem 
descuidar de suas preocupações com as questões de segurança sanitária.   
 
 
Ressaltamos que a situação já é, por si só, bastante complexa. Solicitamos que a 
publicização de notícias que nos dizem respeito seja feita também com responsabilidade, 
pois a desinformação tornará ainda mais difícil para nossa comunidade escolar esse 
lastimável momento que enfrentamos. 
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