
Direção do Colégio Pedro II – Campus Realengo II 
 

ATA 1ª e 2ªº séries (24/09/2020) – via informações da plataforma 
 

 
I – ENCONTRO VIRTUAL DE RESPONSÁVEIS de 1ª e 2ªº séries 
  
Pauta: 
  
1. Apresentação do GT do campus (Ricardo) 
  
2. Explicação dos trâmites das decisões do colégio (Yan) 
  
3. Apresentação do grêmio (Daniel) 
  
4. Apresentação da assistência estudantil (Sheila) 
  
5. Apresentação do SOEP (Flávia) 
  
6. Apresentação do NAPNE (Renata) 
  
7. Respostas às questões dos responsáveis, compiladas pela Fernanda. 
  
8. Orientações sobre as atividades de apoio cognitivo e emocional: em que plataforma serão publicadas; 
apresentação da rotina semanal de postagens das atividades de apoio cognitivo. (Yan) 
  
O LINK DE TRANSMISSÃO AO VIVO SOMENTE FICA DISPONÍVEL ANTES DO INÍCIO DA REUNIÃO 
  
====================== 
  
PERGUNTAS REALIZADAS DURANTE A REUNIÃO ESTÃO REGISTRADA NO CHAT 
 
====================== 
 

REGISTRO DO BATE PAPO ONLINE: 

MARCUS COSTA 09:47 

A Direção do Colégio Pedro II – Campus Realengo II convida os(as) responsáveis dos(as) alunos(as) para o I – 
ENCONTRO VIRTUAL DE RESPONSÁVEIS de 1ª e 2ª Séries Solicitamos que mantenham os microfones e 
câmeras desabilitados.  

Grato.  

 

Gabriel Sa Silva 09:48 

Ok 

Priscila Menezes 09:50 

Bom dia a todos! 



Karynne De Carvalho 09:51 

Bom dia a todos 

Carlos Henrique 09:53 

Bom dia!! Essa é a reunião do 1° e 2° do médio certo? 

yan navarro 09:54 

sim 

Sheila Bueno 09:54  

Bom dia!!! 

José A. Bassini 09:54 

Bom dia 

Rosangela Menezes 09:55 

Bom dia 

Fernanda Rodrigues Lima 09:55 

Bom dia! 

Mario Dantas 09:55 

Bom dia! 

Daniele Martins Lins 09:56 

Bom dia ! 

Luiza Bayde 09:56 

Bom dia 

henrique angelo gomes da silva 09:56 

Bom dia 

Juliana Brum 09:56 

Bom dia! 

Edimilson Cruz 09:57 

Bom dia a todos! 

Rita de Cássia Rodrigues 09:57 

Bom dia a todos 



CLAUDIA SOUZA 09:57 

Bom dia! Claudia T. Souza - presente! 

ASR 09:59 

bom dia a todos 

Marcia Maria Maretti 09:59 

Bom dia a todos e todas 

Marcia Maria Maretti 10:00 

Bom dia Paulo 

VERA LÉA CAMELO DA SILVA 10:02 

Não estou ouvindo nada. Já começou? 

Mario Dantas 10:02 

Ainda não começou... 

Ricardo Cotrim 10:03 

Bom dia 

cristina perera 10:03 

Bom dia 

Taís Câmara 10:03 

Bom dia!! 

Gustavo Trindade 10:03 

Ola 

Thaynara Fernandes 10:03 

Bom dia! 

Crica Lopes 10:04 

Bom dia a todos! 

Paulo Roberto de Almeida Barbosa 10:04 

Bom dia! 

José Rodrigues 10:04 

Bom dia a todos 



Adriana Silva 10:04 

Bom dia ! 

Gabriel Sa Silva 10:04 

Desligam os microfones 

Cleise silva Moreira 10:04 

bom dia 

henrique angelo gomes da silva 10:04 

Bom dia 

Danielle da silva bourbon Guanabara 10:04 

Bom dia  

Elaine Cristina Assis 10:04 

Bom dia! 

Fabiana Melo 10:05 

Bom dia! 

Inácia Moura Inacia 10:05 

Bom dia! 

Giselle gaudard 10:05 

Bom dia a todos 

antonio sergio correa pinheiro 10:05 

O audio esta distorcido 

Claudia Bringhenti 10:05 

Bom dia 

Gabriel Sa Silva 10:05 

Bom dia 

Amanda Condal 10:05 

Bom dia 

Marcio Martins Loureiro 10:05 

bom dia a todos 



henrique angelo gomes da silva 10:05 

Bom dia 

Marcia Maria Maretti 10:05 

sim 

Priscila Menezes 10:05 

sim 

Karynne De Carvalho 10:05 

Sim 

José A. Bassini 10:05 

sim 

henrique angelo gomes da silva 10:05 

Sim 

CLAUDIA SOUZA 10:05 

ok 

Karynne De Carvalho 10:05 

Bom dia 

Monique Merencio 10:05 

Sim 

Carlos Castro 10:05 

Perfeito Marcos 

Mario Dantas 10:05 

vejo só a tela da apresentação 

Daniele Martins Lins 10:05 

sim 

ROGERIO LIMA 10:06 

Bom dia a todas e todos!  

PROGESTECH ASSESSORIA & GESTÃO DE PROJETOS 10:06 

BOM DIA! FOI INSTRUIDO QUE TODOS DESLIGASSEM OS MICROFONES E CAMERAS. 



Ana Paula Oliveira 10:06 

Bom dia 🌻 Sou Ana Paula, mãe da Ana Letícia Souza de Oliveira - turma 1203 

Amanda Condal 10:09 

sim 

Carlos Castro 10:09 

Bem ricardo! 

Karynne De Carvalho 10:09 

Sim 

Fabio Santos 10:09 

sim 

Stephany Guimarães 10:10 

Sim 

Fernanda Rodrigues Lima 10:11 

tem pais q não estão conseguindo entrar na reunião 

MARCUS COSTA 10:11 

Prezadas e Prezados: para facilitar, escrevam aqui suas perguntas. 

yan navarro 10:11 

peça para solicitar novamente  

MARCUS COSTA 10:11 

Vamos verificar a situação... acredito que atingimos o teto da sala. 

Marcio Martins Loureiro 10:12 

Irão ser discutidas as questões enviadas no formulário de inscrição na reunião? 

MARCUS COSTA 10:12 

sim, faz parte da apresentação 

Marcio Martins Loureiro 10:12 

ok 

Isneir Resende 10:12 

Como vai ficar o ano letivo? Os alunos vão repetir o 1° ano em 2021 se não retornarem as aulas? 



Silvia Arantes 10:12 

Quais são as propostas para o Ano letivo 2020? E quais as soluções para 2021? 

Edimilson Cruz 10:14 

Temos um Bimestre pela frente em 2020. 

Carlos Castro 10:14 

A previsão de vacina não é boa e não deve vir no início do ano de 2021. Neste caso como se dará o Ano 
Letivo de 2020 e o início do ano letivo de 2021 ? As crianças irão perder o ano de 2020 ? 

Silvia Arantes 10:14 

Parabenizo a equipe de professores de música! DERAM UM SHOW DE MOTIVAÇÃO COM OS VÍDEOS!! 
MUITO SENSACIONAL!! REALMENTE EQUIPE TOP!! 

raquel araujo 10:14 

Desliga o microfone da rosangela 

MARCUS COSTA 10:14 

Prezada Isneir e Silvia, não haverá reprovação esse ano letivo (2020), pois realizaremos um trabalho 
pedagógico contínuo em 2021, conforme previsto no Parecer CNE 11/2020. toda proposta pedagógica é 
construída diante de parâmetros e métricas relativas ao processo de e práticas de ensino dos segmentos. O 
Parecer CNE 11/2020 permite que “é preciso definir diretrizes e medidas sensatas que possam apoiar 
respostas educacionais eficazes para proteger os direitos de aprendizagem e mitiguem os impactos 

Priscila Menezes 10:14 

Pedimos que os participantes desliguem os microfones, para evitar ruídos do ambiente. 

MARCUS COSTA  10:15 

com a flexibilização do currículo para agregar 2020/2021. 

Silvia Arantes 10:16 

A LDB não flexiona a carga horária! Quais as propostas do PedroII 

Carlos Castro 10:16 

Mas neste caso como ficará o pessoal que faria o 3 ano do ensiono médio em 2021 ? 

Isneir Resende 10:16 

Vai ser complicado porque como dar conteúdo do 1° e do 2 ° no mesmo ano! 

Edimilson Cruz 10:18 

Creio que diferente de outras escolas, os alunos foram prejudicados por toda burocracia desnecessária para 
a vida escolar dos alunos. 

MARCUS COSTA 10:18 



Prezada Silvai, a flexibilização é de dias, assim o que será analisando é como organizar o currículo com o 
conjunto de séries. 

Paulo Roberto de Almeida Barbosa 10:18 

Como será a atenção aos alunos assistidos pelo NAPNE e do técnico de música 

Mario Dantas 10:19 

Marcus, como o curso médio técnico integrado em música conseguirá ter os dois anos letivos em um ano 
calendário, visto que os alunos tem aulas nos dois turnos e, ainda carga horária de estágio a cumprir e a 
Legislação que ampara a flexibilização não abre mão da quantidade de dias letivos em 2021, pois se refere 
apenas ao período pandêmico? 

CLAUDIA SOUZA 10:19 

Gostaria que as respostas fossem mais objetivas. 

Carlos Castro 10:19 

Desculpa, mas pouco ou nenhum material foi dado aos alunos! 

PROGESTECH ASSESSORIA & GESTÃO DE PROJETOS 10:20 

AS PERGUNTAS/QUESTÕES ENVIADAS NO FORMULÁRIO NÃO SERÃO TRATADAS? DEVEMOS REENVIAR AS 
QUESTÕES PELO CHAT?  

MARCUS COSTA 10:21 

Haverá a apresentação das respostas no momento marcado. 

Márcio Velloso 10:21 

Tem que clicar na imagem que aparece! 

MARCUS COSTA 10:21 

conforme estava na tela de abertura. 

Gusta Plays 10:22 

Com as atividades realizadas remotamente haverá nesse período algum tipo de avaliação ou serão apenas 
atividades que permitam um ambiente de aprendizagem continuada, desculpe, mas faltou o termo ideal. 

Gabriel Sa Silva 10:22 

Tem que liberar a câmera 

Edimilson Cruz 10:22 

Como a instituição abre curso para capacitar professores de outras instituições assistirem seus alunos 
remotamente e demora tanto tempo para se planejar e iniciar as aulas com seus próprios alunos. ???????? 

Marcia Maria Maretti 10:22 

Ainda não 



MARCUS COSTA 10:22 

Com relação ao Currículo, o parecer não informa acúmulo de horas, mas um "continuum" pedagógio; 

Inácia Moura Inacia 10:22 

O colégio está com alguma proposta ? 

CLAUDIA SOUZA 10:22 

Qual será logística para o ano letivo de 2021? 

ASR 10:23 

Gostaria de saber se os mais de 1,5 bilhão desviado do MEC para outros fins pelo atual governo atingirá o 
CPII de uma forma grave. 

PROGESTECH ASSESSORIA & GESTÃO DE PROJETOS 10:23 

PERFEITO. A DUVIDA FICOU POR CONTA DESTA MENSAGEM: "MARCUS COSTA10:11 Prezadas e Prezados: 
para facilitar, escrevam aqui suas perguntas." 

Carlos Henrique 10:23 

Minha filha está precisando conversar com a psicóloga. Como conseguimos o contato? 

MARCUS COSTA 10:23 

Nesse momento, Claudia, está ocorrendo o CONEPE (conselho Pedagógico) que é responsável por esses 
estudos. 

Cleise silva Moreira 10:24 

Aos que tem qualquer tipo de barulho em casa, podem desligar o microfone por favor?  

Elaine Cristina Assis 10:24 

Nas outras plataformas para realizar o compartilhamento o participante precisa ser APRESENTADOR. 

Tamara Cavalcanti 10:24 

Mesmo tendo que agregar GT , aguardar deliberações da reitoria e com todas as reuniões necessárias, 
houve muita demora em dar um posicionamento com relação às atividades propostas. 

Carlos Castro 10:24 

Gostaria de saber se foi feito um levantamento em relação a evasão dos alunos e a falta de estímulo sentida 
por eles ?  

MARCUS COSTA 10:24 

Prezado Carlos, a Assistência Estudantil do Campus irá informar o e-mail de contato, mas pode enviar sua 
solicitação para cre2@cp2.g12.br, para reencaminhar. 

Será falado sobre isso Carlos. 



Elaine Cristina Assis 10:25 

1)QUANDO SERÁ O RETORNO DAS AULAS (ENCONTROS) NA MODALIDADE ONLINE? 2)CASO ESSA 
MODALIDADE DE ENSINO SEJA INICIADA AINDA ESSE ANO, OS ALUNOS ESTUDARÃO DURANTE QUANTO 
TEMPO PARA COMPLETAR AS H/A EXIGIDAS PELO MEC? 3)COMO ESTÃO SENDO AS TRATATIVAS PARA O 
LANÇAMENTO DE CONTEÚDOS PARA OS ALUNOS, CASO A INSTITUIÇÃO DECIDA QUE AS AULAS SERÃ 
APENAS PRESENCIAIS APÓS O CONTROLE DA PANDEMIA? 4)ENTENDO A OPINIÃO DA REITORIA DO CPII 
QUANTO A PREOCUPAÇÃO DE MUITOS ALUNOS "SEM ACESSO A INTERNET" NÃO CONSEGUIR 

MINHAS PERGUNTAS ENVIADAS PELO FORMJULÁRIO. 

MARCUS COSTA 10:26 

Prezada(o) ASR essa é uma questão que o MEC deveria nos informar. 

Sobre avaliação, no ano de 2020 não previsão de avaliações. 

Edimilson Cruz 10:28 

Se os alunos foram assistidos financeiramente, significa que haveria possibilidade de atendimento 
pedagógico , a que se propõe a Escola. 

MARCUS COSTA 10:28 

Prezada Elaine, se suas perguntas estavam no formulário, há uma apresentação para isso. 

Victor Costa 10:29 

Não fiquei sabendo desses auxílios 

Elaine Cristina Assis 10:29 

Que bom , Marcus, Inseri por aqui, pois foi solicitado lá em cima. 

Giselle gaudard 10:29 

Os auxílios são divulgados no site do colégio 

Victor Costa 10:30 

Ok obrigado 

Isneir Resende 10:30 

Não acredito que tenha algum aluno que não tem NENHUM celular se quer! As aulas on LINE pelo menos 
poderiam ocorrer! 

Elaine Cristina Assis 10:30 

A Sheila precisa ser APRESENTADORA para conseguir compartilhar. (Nas outras plataformas assim que 
acontece). 

Carlos Henrique 10:30 

Todos os alunos tem direito a esse auxílio? 



Tatielen Burgo 10:30 

Bom dia!! Seria difícil, ter aulas online, e seguir os horários normais de cada turma? 

Edimilson Cruz 10:31 

Em outras escolas públicas do País tiveram os mesmos desafios e os caminhos encontrados foram de assistir 
os alunos. 

Giselle gaudard 10:31 

Temos alunos em vulnerabilidade sócio econômica. Essa é uma realidade de todas as escolas. Estes são 
nosso publico alvo. 

MARCUS COSTA 10:31 

Prezado Carlos, esse auxílio foi para os mais vulneráveis. As informações estram nos editais 

Edimilson Cruz 10:32 

Principalmente nas regiões mais pobres do país com recursos muito mais precários atendem seus alunos! 

Tatielen Burgo 10:33 

Comprei o tablet do meu filho, mais ñ consegui comprar com o valor que vocês repassaram. Devido a 
demanda por causa de aulas online, tablet estão em falta. Acabei comprando um mais caro ,e entrando em 
parcelas . Foi o que consegui comprar. Com chip, só tablet acima do valor que foi repassado . 

maria Silva 10:33 

Já vi escolas que fizeram parcerias com canais abertos televisão para o EAD. Não seria uma proposta mais 
inclusiva? 

Mario Dantas 10:33 

Imaginei que isso fosse acontecer, Tatielen... 

MARCUS COSTA 10:34 

Essas parcerias precisam passar por licitações e devem ser governamentais 

Elaine Cristina Assis 10:35 

Não tem como inseri a Sheila como apresentadora? 

Acredito que seria interessante os apresentadores deixarem suas câmeras abertas. 

Edimilson Cruz 10:35 

Não entendo porque não houve o mesmo desempenho de levantamentos para atender com aulas remotas 
imediatamente visto este aparato de ajuda financeira. 

Ana Claudia Caetano 10:36 

Sheila qdo os alunos da segunda fase vai receber?? 



MARCUS COSTA 10:37 

Prezada Elaine, vou verificar se é possível. 

Luiza Bayde 10:38 

É preciso que o Colégio avalie os dados, sem se mover por crenças acerca da realidade das famílias dos 
estudantes. Falar em "acredito" nesse momento é injusto com a comunidade escolar. 

Tamara Cavalcanti 10:38 

"Já vi escolas que fizeram parcerias com canais abertos televisão para o EAD." Maria Silva, o Município do 
Rio fez dessa maneira. Isso é mais recente, mas antes, rapidamente, foram tomadas decisões que, de 
alguma maneira, possibilitassem aula remota. 

Tatielen Burgo 10:39 

Temos que incentivar os alunos a estudar. Como vocês falaram que não iria valer como ano letivo. Muitos 
alunos não estão querendo estudar. Acho que deveria ter um proposta melhor, para que os alunos possa 
querer ter mais interesse nos estudos. Tipo: os professores passarem matérias em vídeo, e Que quando o 
ano que vem começar, já entrarem com trabalho, testes, provas...que já valesse como notas . 

Sergio Luis 10:40 

Ao menos o currículo pedagógico de cada ano (1º, 2º e 3º) poderia ter sido liberado, a fim de que cada 
aluno pudesse estudar por conta própria. 

Carlos Henrique 10:40 

Desculpe fiz uma pergunta sobre quem tem direito ao auxílio digital mas a minha rede caiu e não vi a 
resposta 

Ana Claudia Caetano 10:41 

Concordo Tatielen Burgo 

Tamara Cavalcanti 10:41 

"Não entendo porque não houve o mesmo desempenho de levantamentos para atender com aulas 
remotas." Penso o mesmo, Edimilson Cruz. 

maria Silva 10:42 

Eu também....mais de 6 meses 

Daniele Martins Lins 10:42 

eu me escrevi errado fiz o formulário de renda achando ser o do auxílio digital 

Tamara Cavalcanti 10:42 

"Ao menos o currículo pedagógico de cada ano (1º, 2º e 3º) poderia ter sido liberado, a fim de que cada 
aluno pudesse estudar por conta própria." Boa ideia! 

ASR 10:42 



Em que momento será esta prestação de contas? 

Tatielen Burgo 10:43 

ASR, acho que será por email. 

Não tenho certeza 

ASR 10:43 

ok, obrigado 

Max Rubens 10:45 

Bom dia País e senhores responsáveis! Tive dificuldade de encontrar o link encaminhado no email. portanto, 
gostaria de saber sobre o tablet. 

Paulo Roberto de Almeida Barbosa 10:48 

é o primeiro ano do meu filho no campus, não houve tempo de estabelecer relações e vínculos, portanto se 
possível, um grupo de pais no WastsApp por turma, para garantir fluxo de informações  

Sergio Luis 10:49 

Quem é militar não tem direito! Como se ganhássemos uma fortuna! �� 

Tatielen Burgo 10:49 

Desculpe, não entendi essa parte, por que minha pequena me atrapalho. Esse auxílio financeiro de inclusão 
digital ,ainda não saiu ? 

Gustavo Trindade 10:49 

Já saiu 

Tatielen Burgo 10:50 

Já? 

CLAUDIA SOUZA 10:50 

é o primeiro ano do meu filho no campus, não houve tempo de estabelecer relações e vínculos, portanto se 
possível, um grupo de pais no WastsApp por turma, para garantir fluxo de informações . Paulo Roberto 
Excelente proposta!! 

MARCUS COSTA 10:50 

Prezada Tatielen, os nossos docentes, inclusive do Campus, estão empenhados em atender as demandas 
dos nossos estudantes, mas as propostas são aprovadas pelo CONEPE e CONSUP. Assim, algumas ações 
dependem dessa “autorização” da instância superior. Mas já estávamos com postagens no nosso blog desde 
abril. 

Tatielen Burgo 10:51 

Esse auxílio financeiro de inclusão digital, é que será pago a mensalidade do chip? 



Daniele Martins Lins 10:51 

a conta bancária para o auxilio é no nome do aluno ou pode ser do responsável? 

Giselle gaudard 10:51 

Email da Assistência Estudantil: aer2@cp2.g12.br 

Tatielen Burgo 10:52 

Eu preenchi tanta coisas,que agora fiquei perdida . 

Ana Claudia Caetano 10:52 

A conta é no nome do aluno 

Daniele Martins Lins  10:52 

e a nota da compra do aparelho do auxílio digital tb tem que ser no nome do aluno? 

Giselle gaudard 10:52 

A conta bancária tem que ser no NOME DO ALUNO 

Elaine Cristina Assis 10:52 

Fico muito feliz em saber que vocês estão realizando encontros (reuniões) relevantes sobre todas as 
questões que estamos vivenciando e tratativas, porém não consigo ver a preocupação com a maioria dos 
alunos que precisam pelo menos de encontros como esse para interação da comunidade escolar. 

MARCUS COSTA 10:53 

A Sheila irá ler as perguntas aqui para responder ainda nessa reunião... 

CLAUDIA SOUZA 10:53 

Poderia disponibilizar as apresentações.  

Cristina Brazão 10:53 

Bom dia, houve um contra tempo entrei agora. Deixe por favor o e-mail para que possamos levar nossas 
questões. 

Max Rubens 10:53 

Sai por 2 vezes da sala, devido a minha péssima cobertura de internet, e por esse motivo, eu estou sem 
informações importantes do tablet e assistência estudantil! 

Elaine Cristina Assis 10:54 

Os apresentadores poderiam liar suas câmeras.? 

MARCUS COSTA 10:54 

Prezada Claudia, assim que acabarem as reuniões, iremos colocar os dados no link do blog, na aba do GT 



Elaine Cristina Assis 10:54 

Habilitar as cÂmeras 

CLAUDIA SOUZA 10:55 

OK 

Cristina Brazão 10:56 

É possível inscrever para o recebimento do auxílio para a compra do tablet? 

MARCUS COSTA 10:56 

Prezado Max passe suas dúvidas para a Assistente Social do Campus para auxiliá-lo o email já foi indicado 
aqui: aer2@cp2.g12.br 

CLAUDIA SOUZA 10:56 

Flávia disponibiliza o email para contato.  

MARCUS COSTA 10:57 

e-mail do SOEP: soep.r2@cp2.g12.br 

Cristina Brazão 10:57 

Bom dia 

Edimilson Cruz 10:57 

Perfeito Elaine pena que estes comentários não são respondidos. 

Flávia de Araujo de Oliveira 10:57 

soep.r2@cp2.g12.br 

Noiva Do Cordeiro 10:57 

Poderiam palestrar com a câmera ativada, fica menos formal. 

MARCUS COSTA 10:58 

Prezado Edmilsion, qual questionamento não está sendo respondido? 

Elaine Cristina Assis 10:58 

Solicitei por várias vezes Noiva Do Cordeiro. Mas... 

Carlos Castro 10:58 

Marcus, infelizmente o conteúdo do blog são de poucas matérias e na maioria das vezes não é referente ao 
ano letivo do aluno! 

Elaine Cristina Assis 10:58 



CONCORDO Carlos Castro! 

Max Rubens 10:59 

Obrigado Marcus Costa! 

Sergio Luis 10:59 

Pergunta: quando, de fato, as aulas começarão? Online ou não? Obrigado! 

MARCUS COSTA 10:59 

Como falado aqui, a organização curricular depende dos departamentos e, como até o momento, o Colégio 
não havia definido as diretrizes de ensino, alguns optaram por não postarem. 

CLAUDIA SOUZA 11:00 

e-mail do SOEP: soep.r2@cp2.g12.br. Obrigada. Concordo que são muitas as demandas do trabalho remoto, 
mas gostaria de saber a periodicidade das respostas.  

Elaine Cristina Assis 11:00 

Se fossem inseridos os conteúdos de todos os componentes curriculares, poderiam contar com as aulas 
assíncronas e contabilizar na carga horária exigida pelo MEC. 

MARCUS COSTA 11:00 

Preado Sérgio, para efeito de contagem de horas, ainda não há previsão. Somente para os concluintes da 
Educação Básica será computado a hora. 

Sergio Luis 11:01 

Ok. Obrigado! 

MARCUS COSTA 11:01 

Prezada Elaine, esse é um dos debates travados nos conselhos do Colégio.  

Elaine Cristina Assis 11:02 

Algum posicionamento, Marcus Costa? 

Edimilson Cruz 11:02 

Marcus Costa a respeito dos questionamentos feitos a cima. Nossas dúvidas relativas a demora para 
atender os alunos. ainda temos um Bimestre em 2020 e não vejo propostas emergenciais de aulas 
direcionadas para a turma. 

re- Napne Realengo 11:02 

realengo.napne@gmail.com 

re- Napne Realengo 11:04 

NAPNE- Nucleo de atendimento a pessoas com necessidades específicas 



Elaine Cristina Assis 11:05 

Nem todas as dúvidas forma tiradas. 

maria Silva 11:05 

Entrei no moodle e tem matérias sem conteúdo...como quimica, física, geografia e desenho 

Elaine Cristina Assis 11:05 

A questão das câmeras desabilitadas me incomoda e acredito que não a mim. 

Stephany Guimarães 11:06 

Não consegui acessar o Moodle 

maria Silva 11:07 

Entra com a matricula e com a senha provisoria 123456 e depois altera 

Edimilson Cruz 11:07 

Verdade precisamos de resposta com eficácia sobre a quem deveremos nos reportar. Esta organização 
hierárquica de decisões faz com que as respostas sejam evasivas. 

Stephany Guimarães 11:07 

Mas foi na hora de colocar o link q não consegui 

Karynne De Carvalho 11:07 

E quem não sabe a matrícula como faz? 

Edimilson Cruz 11:07 

parece que o atendimento do Técnico foi diferenciado pois não tivemos aulas direcionadas. 

ASR 11:08 

também acho que seria bom ligarem as câmeras 

Sheila Bueno 11:08 

Pessoal, com as câmeras desligadas a plataforma trava menos 

Mario Dantas 11:08 

Marcus, pede que fale um pouco mais devagar... O ritmo da fala está comprometendo a compreensão 

maria Silva 11:08 

Na carteirinh tem o n da mat 

CLAUDIA SOUZA 11:09 

O áudio está ruim. 



Tatielen Burgo 11:09 

O áudio está falhando 

maria Silva 11:09 

O audio ESTÁ RUIM 

Eliza Cristo 11:09 

O áudio está muito ruim. 

Max Rubens 11:09 

Essa proposta de 2 série em um ano ( supletivo) vai comprometer no desempenho para o Enem, tendo em 
vista que não o tempo é insuficiente para dar todo conteúdo. 

MARCUS COSTA 11:10 

Prezado Edimilson, a demora se deu em função do Colégio aguardar as definições claras por parte do MEC. 
A partir de Junho os CONSELHOS começaram a se reunir para definir o plano de ação. A definição tirada é a 
presentada pelo Yan. 

Gusta Plays 11:10 

Stephany Guimarães entre no email ava@cp2.g.br e explica sua dúvida. Eles te respponderão rapidinho. 

Karynne De Carvalho 11:10 

O aluno não chegou a receber a carteirinha 

Flávia de Araujo de Oliveira 11:10 

Karine, quem não sabe o número da matrícula tem que entrar em contato com a secretaria do campus 

Carlos Castro 11:10 

"Edimilson Cruz11:07 parece que o atendimento do Técnico foi diferenciado pois não tivemos aulas 
direcionadas." Acredito que ninguém tenha tido aula! E é justamente o que os alunos precisam! 

Stephany Guimarães 11:11 

Ok, obrigada Gusta 

Max Rubens 11:11 

O tempo é insuficiente para o conteúdo todo de 1 e 2 ano. 

Flávia de Araujo de Oliveira 11:11 

Secretariacr2@cp2.g12.br 

Crica Lopes 11:11 

Em relação ao conteúdo poderia ser realizado como o 3ano para os 1 e 2 anos do ensino médio? 



Karynne De Carvalho 11:11 

Obrigado 

maria Silva 11:12 

A matricula é unica veja na do ano passado ou boldtim 

Mario Dantas 11:12 

O que a equipe pedagógica do Campus entende por Acolhimento, na prática, em termos de atividades 
pedagógicas a serem oferecidas aos alunos do Ensino Médio (adolescentes), visto que estamos tratando de 
propostas pedagógicas? 

Sheila Bueno 11:12 

Para quem não teve sua dúvida respondida nos mande email, por favor, pois iremos esclarecer: 
aer2@cp2.g12.br 

Dúvidas sobre so auxílios estudantis  

Carlos Castro 11:12 

Marcus, O que entendi é que SÓ em Fevereiro vai ser decidido como fica o ano letivo ? 

MARCUS COSTA 11:13 

Prezado Max, o próprio parecer solicita as adaptações. Trecho do Parecer: "Em caráter excepcional, é 
possível reordenar a trajetória escolar reunindo em “continuum” o que deveria ter sido cumprido no ano 
letivo de 2020 com o ano subsequente." 

Karynne De Carvalho 11:13 

Esse foi o 1 ano dele na escola 

MARCUS COSTA 11:14 

Não Carlo, até fevereiro será definido o plano de ação pedagógico para atender ao parecer. Ainda é incerto 
o retorno presencial. 

CLAUDIA SOUZA 11:15 

Este material também será disponibilizado no blog? 

Carlos Castro 11:15 

Então não temos estudo nenhum sobre como será o ano letivo VÁLIDO ? 

Isneir Resende 11:15 

Já tem previsão para início dessas atividades não presenciais? 

MARCUS COSTA 11:16 

Sim Caludia, é a nossa intenção. 



CLAUDIA SOUZA 11:16 

OK.  

MARCUS COSTA 11:16 

Não temos como garantir esse início presencial Isneir. Mas não será em 2020. 

Crica Lopes 11:17 

Por que não há aula on-line? 

MARCUS COSTA 11:17 

Prezado Carlos, o que você entende por VÁLIDO? 

Carlos Castro 11:17 

Precisa ser planejada a entrega.Estamos falando em 6 meses parados! 

Crica Lopes 11:18 

Marcus Costa por que não há aula on-line para os alunos do 1 º ano do ensino médio pela plataforma? 

Rose Maria dos Passos da Silva Rose 11:18 

Tem como passar esse cronograma de horário para o e-mail dos responsaveis? 

Carlos Castro 11:19 

Válido, é a contagem para o currículo do aluno. Expectativa de formação ou conclusão? 

maria Silva 11:19 

Será q a entreg de livros é tao complexa assim? Agendamento por que nao houve? 

MARCUS COSTA 11:19 

A paralização se deu pelo pandemia e o entendimento do CNE e demais instituições é a reorfanização 
escolar, em todas as esferas e segmentos. Até o ENEM e o SAEB sofrerão adaptações. 

Sim Maria. 

Bruna Borges 11:19 

O ano letivo de 2020 poderá ser junto ao ano de 2021? 

MARCUS COSTA 11:20 

Sim Bruna, com adaptações. 

Sergio Luis 11:20 

Parece meio incoerente que a rematrícula seja feita por meio remoto, pois, se nem todos tem acesso a 
internet?!? Como pode isto? Entendo que deveria ser automática. 



Isneir Resende 11:20 

Qual endereço do blog? 

Carlos Castro 11:20 

Precisamos ao menos de respostas para que os alunos não percam 2 anos! 

MARCUS COSTA 11:21 

Sergio, estamos vendo justamente as alternativas. Para ver como o ensino remoto não é simples. 

Marcio Martins Loureiro 11:21 

quando serão enviados aos alunos, o link para as atividades síncronas, que já começam amanhã? 

antonio sergio correa pinheiro 11:21 

O que acontece com quem nao entregou todos os documentos ainda? 

MARCUS COSTA 11:21 

Pelo Moodle 

Sergio Luis 11:21 

Obrigado! 

Bruna Borges 11:21 

Obrigada, Marcus. Minha dúvida teria como mudar de turma, tive um problema sério com um aluno da 
mesma sala e quero o afastamento da minha filha. 

Celene Rodrigues 11:22 

Minha filha não conseguiu acessar o moodle. ( mensagem : identificação e usuários inválidos). 

Mario Dantas 11:22 

Marcus, vou repetir a pergunta que deixei acima, pois está relacionada ao que está sendo falado agora e à 
sua resposta à Bruna Borges, não me comtempla pleenamente... 

Marcus, como o curso médio técnico integrado em música conseguirá ter os dois anos letivos em um ano 
calendário, visto que os alunos tem aulas nos dois turnos e, ainda carga horária de estágio a cumprir e a 
Legislação que ampara a flexibilização não abre mão da quantidade de dias letivos em 2021, pois se refere 
apenas ao período pandêmico? 

MARCUS COSTA 11:22 

Prezada Celene, envia email para cre2@cp2.g12.br para orientá-la 

Dani zinha 11:22 

As Ferias de janeiro e julho de 2021 estão mantidos? 

PROGESTECH ASSESSORIA & GESTÃO DE PROJETOS 



11:22 MANDEI NO FORMULÁRIO UMA COLOCAÇÃO SOBRE OS ALUNOS REPROVADOS NO ANO LETIVO 
2019. ESTES PERDERÃO DOIS ANOS...ISSO É UM DESASTRE PARA OS PLANOS ESTUDANTIS. UMA PUNIÇÃO 
SEVERA DEMAIS. POR QUE NÃO REALIZAR UM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PARA QUEM REPROVOU EM 
2019. SERIAM CASOS PONTUAIS! SEM ISSO A EVASÃO SERÁ AINDA MAIOR,  

Dani zinha 11:23 

Ou podem sofrer alterações no calendário? 

Claudia Bringhenti 11:23 

Eu não recebi o link para a reunião. 

Wladimir Gomes 11:23 

Como estão os prazos para entrega dos Exames de Audiometria e Oftalmico? 

Crica Lopes 11:23 

Ainda não entreguei o histórico da minha filha a secretaria .Como posso fazer essa entrega ou envio? 

Mario Dantas 11:23 

Na verdade é uma pergunta retórica, pois a minha visão é que não existe essa possiblidade em termos de 
espaço físico e carga horária diária para cumprir um planejamento nesse sentido 

Daniele Martins Lins 11:23 

teria um email para falar com vc marcus ou yan assunto sobre equivalência de nota que estava em 
andamento antes da pandemia e não pude dar andamento . 

PROGESTECH ASSESSORIA & GESTÃO DE PROJETOS 11:24 

DESCULPE...PROGESTECH É MINHA EMPRESA. SOU RAFAEL CASTRO. 

Celene Rodrigues 11:24 

Ok.Obrigada 

Daniele Martins Lins 11:24 

teria como enviar o emailpor favor? 

Silvia Arantes 11:24 

Quais os canais de comunicação com a escola? Pois, alguns pais não conseguem falar com CPII 

Bruna Borges 11:24 

Gostaria de transferir minha filha de turma, ela teve um problema sério com um aluno da sala e não quero 
minha filha em contato com esse aluno. 

antonio sergio correa pinheiro 11:25 

Professor, o que esta sendo visto com a secretaria? Novo prazo para entrega dos documentos ? 



CLAUDIA SOUZA 11:25 

Marcus precisa melhorar a comunicação entre Colégio e a comunidade extra escolar!! 

Dani zinha 11:25 

Minha conexão caiu, e não sei se responderam a minha pergunta 

MARCUS COSTA 11:26 

secretariacr2@cp2.g12.br 

yan navarro 11:26 

secretariacr2@cp2.g12.br 

maria Silva 11:26 

Me desculpe, mas não poderiam ter disponibilizado um guichê para entrega dos livros, não teria nem um 
contato. 

Fabio Santos 11:26 

A escola pode manter um horario para o atendimento ao publico presencial para tirar duvidas e orientar 
responsaveis 

Carlos Castro 11:27 

A Matrícula em outra escola está sujeita a perda definitiva da Matrícula no CPII ? 

Fabio Santos 11:27 

Quem fez concurso e entrou na escola esta ano não sabia da existencia do blog 

Rita de Cássia Rodrigues 11:27 

É o mais justo...abre a vaga para quem realmente precisa! Eu acredito no CPII  

Carlos Castro 11:28 

"Rita de Cássia Rodrigues11:27 É o mais justo...abre a vaga para quem realmente precisa!" Isso não é Justiça 
MESMO! 

Bruna Borges 11:28 

O segundo e terceiro ano vai ser concluído no ano de 2021? 

Fernanda Rodrigues Lima 11:29 

link para acesso ao blog http://www.cp2.g12.br/blog/re2/ 

Carlos Castro 11:29 

Pergunta direcionada ao Diretor ! Muito obrigado pela compreensão! 

Fernanda Rodrigues Lima 11:29 



link para acesso as atividades postadas no blog http://www.cp2.g12.br/blog/re2/2020/09/20/atividades-
pedagogicas-sugeridas-aos-estudantes-de-realengo-ii/ 

link para acesso ao moodle https://ead.cp2.g12.br/ 

Elaine Cristina Assis 11:30 

Acabei saindo porque estou em 2 reuniões. Agradeço por ter habilitado a câmera. 

PROGESTECH ASSESSORIA & GESTÃO DE PROJETOS 11:31 

MANDEI NO FORMULÁRIO UMA COLOCAÇÃO SOBRE OS ALUNOS REPROVADOS NO ANO LETIVO 2019. 
ESTES PERDERÃO DOIS ANOS...ISSO É UM DESASTRE PARA OS PLANOS ESTUDANTIS. UMA PUNIÇÃO SEVERA 
DEMAIS. POR QUE NÃO REALIZAR UM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PARA QUEM REPROVOU EM 2019? 
SERIAM CASOS PONTUAIS! SEM ISSO A EVASÃO SERÁ AINDA MAIOR. PRECISAMOS MOTIVAR ESTES 
ALUNOS. ELES JÁ VIRAM A MATERIA DISPONIBILIZADA. ESTARIAM MUITO MOTIVADOS SE TIVESSEM A 
OPORTUNIDADE DE TER A REPROVAÇÃO REAVALIDA E SE TIVEREM MÉRITO... 

...EM POSSÍVEL AVALIAÇÃO, TERIAM PERDIDO "SOMENTE" O ANO DA PANDEMIA. 

maria Silva 11:34 

Poderia colocar os horários das atividades  

Tatielen Burgo 11:34 

Concordo com a Maria 

re- Napne Realengo 11:35 

Sr. Carlos Castro, o estudante cancela sua matrícula para ir para outra escola. Logo, não é possível retornar 
posteriormente 

yan navarro 11:35 

Será disponibilizado no blog 

link para acesso ao blog http://www.cp2.g12.br/blog/re2/ 

Daniele Martins Lins 11:35 

isso aconteceu com meu filho entrou no meio do ano passado vagas ociosas e as notas da outra escola não 
entrou corretamente reprovaram ele eu estava correndo atrás para resolver isso pois achei um absurdo ! ai 
veio a pandemia e agora mais um ano perdido esse ano ele terminaria 

maria Silva 11:36 

Entrei no moodle e tem matérias sem conteúdo...como quimica, física, geografia e desenho 

Claudia Bringhenti 11:36 

Quando minha segunda filha 'entrou' no CP2, existia o projeto do 6 ano, que usavam a plataforma 
EDMODO, que tinha até avaliações, testes e muito trabalho acompanhado pelos professores. Minha 
sugestão é: usar essa ou outra plataforma como essa. Os alunos que não consigam participar, poderiam ir 
para o colégio com toda segurança.  



André Filipe Leal 11:36 

verdade! 

Carlos Castro 11:36 

"Sr. Carlos Castro, o estudante cancela sua matrícula para ir para outra escola. Logo, não é possível retornar 
posteriormente" Obrigado pela resposta! Isso prejudica em relação as cotas para o vestibular! 

Tamara Cavalcanti 11:36 

É complicado não ter nada de concreto depois de todo esse tempo. 

maria Silva 11:37 

O certo são todos os alunos terem aula 

antonio sergio correa pinheiro 11:37 

Professor, muito obrigado pela informação a respeito da entrega de documentos. Vamos aguardar o 
atendimento presencial da secretaria. 

Tatielen Burgo 11:37 

Daniele,você não está sozinha. Estou no mesmo barco que você. 

André Filipe Leal 11:38 

o MEC deixou por conta dos municípios! Isso deixou tudo muito mais difícil. 

Carlos Castro 11:38 

"É complicado não ter nada de concreto depois de todo esse tempo." Verdade! 

Crica Lopes 11:38 

Concordo em não retornar as aulas presenciais.É uma pandemia. 

Carlos Castro 11:39 

O ano não existiu! 

maria Silva 

11:39 

Tambem concordo. Mas, sem EAD é complicado. Os alunos estão perdendo a motivaçäo. 

André Filipe Leal 11:39 

confio! 

Marcio Martins Loureiro 11:39 

O Colégio Militar do Rio de Janeiro voltou presencial!!!!! 



re- Napne Realengo 11:39 

Sra. Claudia Bringhenti, quando estabelecemos que o grupo que não tem acesso deve ir à escola, de alguma 
maneira estamos afirmando que os menos favorecidos podem se expor ao vírus. A questão não é so no 
espaço escolar mas tambem no transporte, por exemplo. 

Claudia Bringhenti 11:40 

Outra solução seria as LIVES que estão em alta. rsrsrs . Os professores poderiam passar matéria por email. 

Daniele Martins Lins 11:40 

Tatielen Burgo me solicitaram equivalencia de nota para ele mudar para 3 ano a escola antiga fala que não 
fornece e assim ele foi prejudicado 

Ricardo Joseh Lima 11:40 

Márcio Martins o futebol também voltou e olha a situação do time do Flamengo 

Tamara Cavalcanti 11:40 

"Concordo em não retornar as aulas presenciais.É uma pandemia." Concordo também. A EAD justamente 
seria uma proteção aos alunos. 

maria Silva 11:41 

Sim...tem q ter acompanhamento. 

Noiva Do Cordeiro 11:41 

Eu concordo em retomar as aulas presenciais, após a vacina. Rede privada precisa defender a mensalidade 
mesmo q os alunos n aprendam. Pq n adianta dizer q os alunos estão capacitados p passar de ano, pq n 
estão. 

Carlos Castro 11:41 

O problema é que não existe previsão de vacina 

Vacina é um sonho ainda distante 

Claudia Bringhenti 11:41 

Vamos ser realistas: os pais do grupo dos menos favorecidos, são os que mais estão usando os transportes 
coletivos! 

Ricardo Joseh Lima  11:41 

Gente mas e se só tiver vacina para todos a partir de julho??? 

Carlos Castro 11:41 

Que não deve acontecer nem no início de 2021 

Tamara Cavalcanti 11:42 



Meu outro filho, que estuda em outra escola, está tendo aulas remotas e está dando super certo e 
produtivo. 

maria Silva 

11:42 

A minha também....e dá muito certo 

antonio sergio correa pinheiro 11:42 

Se so tiver uma vacina no final do ano que vem, os alunos perderão outro ano? 

Fabio Santos 11:43 

Sim os meus sobrinhos estao gostando muito do EAD 

Noiva Do Cordeiro 11:43 

Tenho sobrinhos q são excelentes alunos e n estão rendendo com ad aulas on-line. 

Marcio Martins Loureiro 11:43 

No Colegio Pensi as atividades online estão bombando.... ficaram parados somente 15 dias ... o ano letivo 
termina em 15/12 

ASR 11:43 

a vacina vai sair logo....a chinesa já está em fase final de testes 

Ricardo Joseh Lima 11:43 

Isso Antônio o colégio precisa dar um retorno sobre essa situação 

Bruna Borges 11:43 

Silvia, pergunta ao Marcus de o segundo e terceiro ano poderá ser concluído no ano de 2021? 

Tamara Cavalcanti 11:43 

Meu filho caçula não gosta muito de estudar e está rendendo bastante na EAD! 

Noiva Do Cordeiro 11:44 

Parece q esse ano ainda teremos a vacina. Estão em testes finais. 

ASR 11:44 

O problema aqui no Brasil não é se a vacina vai sair logo ou não, é o quanto será roubado das verbas para 
comprar vacinas!! 

Fabio Santos 11:44 

nao teremos vacinanão este ano 

Edimilson Cruz 11:44 



Eu e minha esposa somos professores e entendemos muito bem a questão do ensino a distância. Nossa 
filha também está sendo assistida em outra escola.  

antonio sergio correa pinheiro 11:44 

Minha neta tem muitos amigos do Pensi que estão reclamando muito do EAD e nao conseguindo aprender 
nada. 

Mario Dantas 11:45 

Eu não entendo porque se a "exceção" para os concluintes funcionaria para a contagem das atividades, 
porque o mesmo não se estende para todo o ensino Médio... Pelo menos, a partir dessa nova fase pós-
portaria normativa  

Ricardo Joseh Lima 11:45 

A vacina sendo testada aqui só tem eficácia após a segunda dose 

André Filipe Leal 11:45 

verdade! 

Edimilson Cruz 11:46 

A qualidade não será igual, mesmo buscando pela diversidade enfrentaremos os mesmos desafios.  

Tatielen Burgo 11:46 

Realmente, todas as operadoras estão uma porcaria 

Danielle da silva bourbon Guanabara 11:46 

Estudo em semi presencial e não é fácil. Para as crianças muito pior. na escola da minha mais nova está 
tendo. eles fingem que ensinam e a gente finge que aprende 

Amanda Condal 11:46 

Como receberemos informações dia/horário/ link sobre as aulas síncronas? 

PROGESTECH ASSESSORIA & GESTÃO DE PROJETOS 11:46 

MANDEI NO FORMULÁRIO UMA COLOCAÇÃO SOBRE OS ALUNOS REPROVADOS NO ANO LETIVO 2019. 
ESTES PERDERÃO DOIS ANOS...ISSO É UM DESASTRE PARA OS PLANOS ESTUDANTIS. UMA PUNIÇÃO SEVERA 
DEMAIS. POR QUE NÃO REALIZAR UM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO PARA QUEM REPROVOU EM 2019? 
SERIAM CASOS PONTUAIS! SEM ISSO A EVASÃO SERÁ AINDA MAIOR. PRECISAMOS MOTIVAR ESTES 
ALUNOS. ELES JÁ VIRAM A MATERIA DISPONIBILIZADA. ESTARIAM MUITO MOTIVADOS SE TIVESSEM A 
OPORTUNIDADE DE TER A REPROVAÇÃO REAVALIDA E SE TIVEREM MÉRITO...  

André Filipe Leal 11:47 

tive que usar o celular do meu filho! pois o meu deu problema. Essa é a realidade! 

PROGESTECH ASSESSORIA & GESTÃO DE PROJETOS 11:47 

...EM POSSÍVEL AVALIAÇÃO, TERIAM PERDIDO "SOMENTE" O ANO DA PANDEMIA. 



Carlos Castro 11:47 

"ASR11:43 a vacina vai sair logo....a chinesa já está em fase final de testes" Em média leva 5 anos para uma 
vacina ser liberada. Por mais rápido que essa seja liberada, ela dificilmente será liberada no início do ano. 

Crica Lopes 11:48 

Marcus por que demorou muito uma posição do colégio em relação as aulas pela forma digital? 

Noiva Do Cordeiro 11:48 

Concordo, fingem q ensinam e as crianças nem sempre absorvem. Complicado! 

Noiva Do Cordeiro 11:49 

Tenho pessoas idosas e de risco em casa, seria impossível mandar meu filho p escola. Seria de uma 
irresponsabilidade sem igual. Penso no coletivo. 

re- Napne Realengo 11:49 

Sr. Mario Dantas, mesmo dentro da escola essa foi uma questão muito polêmica. Mas os conselhos 
(CONSUP, CONEPE, CODIR) definiram assim. O que sempre indico é que acompanhem as discussões desses 
conselhos. O CONSUP é o que define tudo. Nele, os responsaveis tem representação e vcs podem cobrar de 
seus representantes ampliar as discussões 

Crica Lopes 11:50 

Marcus por que demorou muito uma posição do colégio em relação as aulas pela forma digital? 

Daniele Martins Lins 11:50 

PROGESTCH ASSESSORIA & GESTÃO concordo com vc 

Carlos Castro 11:50 

A demora em um posicionamento dificulta até na decisão de retirar ou não a criança do CPII! As escolas não 
aceitam mais crianças esse ano de 2020. 

Crica Lopes 11:50 

Marcus por que demorou muito uma posição do colégio em relação as aulas pela forma digital? 

Fabio Santos 11:50 

muito dificil 

Danielle da silva bourbon Guanabara 11:51  

Eu sou de risco, minha sogra mora conosco e minha filha vai de ônibus, dois na verdade. Complicado demais 

Bruna Borges 11:51 

Quero saber se tem a possibilidade do segundo e terceiro ano serem concluídos juntos no próximo ano? 

Marcio Martins Loureiro 11:51 



precisaremos nos inscrever nas próximas reuniões, ou o CP2 irá enviar o link direto para nós, tendo em vista 
que já temos os nossos e-mails cadastrados nesta reunião? 

Crica Lopes 11:51 

Por que demorou muito uma posição do colégio em relação as aulas pela forma digital? 

Juliana Brum 11:52 

Agradeço a todos os esclarecimentos. A preocupação é grande. Não só com o ano letivo , mas 
principalmente com a segurança sanitária. Aulas remotas não são fáceis e não alcançam a todos, 
infelizmente! 

CLAUDIA SOUZA 11:52 

Muito bom este momento de troca, espero que tenhamos outros, com mais frequência. 

Ricardo Joseh Lima 11:53 

Por favor responder sobre 2021, 2020 já foi, o Colégio tem que ter um plano para um 2021 sem vacina para 
todos antes de julho 

Edimilson Cruz 11:53 

As aulas remotas podem não ser tão eficaz, porém temos visto resultados e benefícios em face da 
ociosidade dos alunos. Enfim demorou muito. e outras escolas públicas mesmo obedecendo as normas do 
CNE atenderam seus alunos. 

Fabio Santos 11:53 

entendo que as aulas remotas não alcançam a todos mais sei que n 

Gabriel Sa Silva 11:53 

O som está muito baixo 

Noiva Do Cordeiro 11:53 

Uma pena o colégio se posicionar referente as aulas remotas, praticamente no final do ano. Ainda sem data 
prevista. 

Carlos Castro 11:53 

"Por favor responder sobre 2021, 2020 já foi, o Colégio tem que ter um plano para um 2021 sem vacina 
para todos antes de julho" 

maria Silva 11:53 

Sim...mas pelo menos a rotina de estudar continua 

Carlos Castro 11:53 

Precisamos muito disso 

Edimilson Cruz 11:54 



Verdade! 

Bruna Borges 11:54 

não acho absurdo 

Daniele Martins Lins 11:54 

marcus por favor um email para falar com vc ? 

Noiva Do Cordeiro 11:54 

N concordo dois anos em um ano. N concordo! 

Ricardo Joseh Lima 11:54 

Também não acho absurdo 

Gabriel Sa Silva 11:54 

2 anos em um ano vai sobrecarregar nossos filhos 

Carlos Castro 11:55 

Eu só gostaria de saber mesmo se a escola está se preparando para o caso de NÃO termos vacina ano que 
vem ? 

Ricardo Joseh Lima 11:55 

Mas perder um ano é muito pior 

Noiva Do Cordeiro 11:55 

Sobrecarregaria demais. Sem condições! 

Bruna Borges 11:55 

Não acho absurdo 

Marcia Maria Maretti 11:55 

O que será necessário rever o currículo 

André Filipe Leal 11:55 

ENEM foi um erro! 

Marcio Martins Loureiro 11:55 

muitos alunos no 3a ano estudam no cp2 e fazem pré-vestibular..... aí pode ne!!! 

Ricardo Joseh Lima 11:55 

Carlos pelo que entendi vai ter EAD ano que vem pra fazer os dois anos em um 

Marcio Martins Loureiro 11:55 



2 anos em 1 é muito factivel!!! 

Ricardo Joseh Lima 11:56 

Se ele disse que vai juntar os anos só pode ser EAD 

Victor Costa 11:56 

Concordo com a escola em questão do processo de 2020 entrar em 2021. Acho que a escola errou em 
questão a um retorno emergencial para todos. E não concordo com EAD pois os alunos não se dedicam. 

Carlos Castro 11:56 

Por favor responder sobre 2021, 2020 já foi, o Colégio tem que ter um plano para um 2021 sem vacina para 
todos antes de julho 

Edimilson Cruz 11:56 

Então as aulas remotas ajudariam muito visto as presenciais não atenderem a demanda dos conteúdos. 
Demorou muito todo este planejamento. 

Fabio Santos 11:56 

me desculpe e comecarmos agora da sim 

Gabriel Sa Silva 11:56 

Passar no Enem e poder seguir eu concordo 

Bruna Borges 11:57 

Ficaram 1 ano sem aula, alunos do ensino médio precisam sim concluir e eels estudam muito no terceiro 
ano 

Carlos Castro 11:57 

Eu só gostaria de saber mesmo se a escola está se preparando para o caso de NÃO termos vacina no ano 
que vem ? 

Tatielen Burgo 11:57 

Acho que se começarmos agora, e terminassem em março ou abril, daria sim para valer o ano de 2020. 

Fabio Santos 11:58 

quem passar no ENEN provou seu mérito e pode sim cursar o ensino superior . 

Noiva Do Cordeiro 11:58 

Estamos em uma pandemia, nossos filhos são jovens. 1 ano perdido na escola, possibilita saúde e uma vida 
inteira p frente. Meu filho n vai deixar de ser engenheiro ou médico pq perdeu um ano no colégio , a culpa n 
foi nossa e é altamente justificável. 

Marcia Maria Maretti 11:58 

O ENEM já certificou a Educação Básica. 



re- Napne Realengo 11:59 

Tatielen, segue a exigencia de 800h para contar como ano letivo 

André Filipe Leal 11:59 

concordo! 

Mario Dantas 11:59 

E, no meu entender a exigência de 200 dias LETIVOS para 2021; a exceção foi só para o período pandÊmico 

re- Napne Realengo 12:00 

Atualmente, infelizmente, o ENEM não certifica mais. Certamente, nesse momento seria uma saída para a 
terminalidade do Ensino Médio 

Carla Regina 12:00 

Meu filho irá fazer concurso neste final de semana para o Colégio Naval, acho um absurdo, porém devido a 
idade dele, essa oportunidade não poderia ter sido perdida. 

Wladimir Gomes 12:01 

Excelente posicionamento da Equipe do Pedro II: A prioridade é o ENSINO e não se preocupar em concluir 
series em periodos determinados. 

Tatielen Burgo 12:01 

Sim, mais existe acelera,que fazem dois anos em um ano só. Pq , o colégio não adota isso? 

Carlos Castro 12:01 

Eu só gostaria de saber mesmo se a escola está se preparando para o caso de NÃO termos vacina ano que 
vem ? 

Ricardo Joseh Lima 12:01 

Eu só gostaria de saber mesmo se a escola está se preparando para o caso de NÃO termos vacina ano que 
vem ? 

Lucy Julião 12:02 

Preferia que fosse dessa maneira, 2020 não existiu mesmo! Gostaria que minha filha fizesse o Ensino Médio 
em 3 anos. Perder um ano letivo em uma instituição como o Pedro II é uma lástima! 

Isneir Resende 12:02 

Pelo menos os livros, o currículo e uma monitoria poderia ocorrer. Quem quer estuda mesmo sozinho. Só 
precisa de orientação. 

Tatielen Burgo  12:03 

Meu filho ano passado ,veio de uma escola muito inferior a do Pedro II , entrou no meio do ano de 2019, 
não conseguiu acompanhar o colégio, e acabou repetindo. 



maria Silva 12:03 

Concorco Isneir 

re- Napne Realengo 12:03 

Tatielen, Ricardo e Carlos, o empenho atual é justamente para definirmos como será esse ciclo 2020/2021 

Edimilson Cruz 12:03 

Verdade , foram vetados deste direito ao ensino. Mesmo que se repetisse o ensino. 

Fabio Santos 12:04 

sei da complexidade o fato de um pandemia e inedito. Mais o tato e que a escola não se organizou ainda 
para ENSINAR com segurança ainda estamos discutindo . 

Tatielen Burgo 12:04 

E esse ano será mais um ano perdido . 

Jaqueline Vieira de Aguiar 12:04 

Quero parabenizar a direção e toda a equipe pela organização da reunião que ocorre no momento 

Tatielen Burgo 12:04 

Deveria ter uma proposta melhor para isso . 

Dani zinha 12:04 

As férias de Julho também sera mantido? 

maria Silva 12:04 

Eles estão sem nenhum estímulo 

Jaqueline Vieira de Aguiar 12:04 

preciso. 

Tatielen Burgo 12:04 

Maria,verdade! 

Infelizmente, isso que está acontecendo. 

Lucy Julião 12:05 

O colégio oferece muito mais que aulas conteudistas. As várias oportunidades de cursos e atividades 
oferecidas, farão falta se condensarem dois anos em um. 

A Escola da Ponte tem um proposta fantástica! 

CLAUDIA SOUZA 12:06 



Escola da Ponte deveria ser referência. Essa pandemia tenciona para que a escola reinvente. 

Noiva Do Cordeiro 12:06 

Concordo, estão ociosos. Trabalhos, salas de aula deveriam está sendo implementado há mt tempo. Mesmo 
sem compromisso de aprovação ou reprovação. Mente sempre em movimento e n estagnada. 

Ricardo Joseh Lima 12:06 

Napne Realengo, mas pelo menos o EAD está na pauta né? Porque sem vacina sem EAD... Acho que vocês 
confirmarem isso vai ser honesto, justo para com os pais e alunos 

Carlos Castro 12:07 

Muito obrigado Marcus 

Só fico triste que ainda não temos um norte! 

MARCUS COSTA 12:07 

entrem no nosso blog: http://www.cp2.g12.br/blog/re2/ 

Lucy Julião 12:08 

Parabéns pela organização da reunião. 

Marcio Martins Loureiro 12:08 

seremos informados da próxima reunião? 

André Filipe Leal 12:08 

muito boa reunião! Vou aguardar mais reuniões 

MARCUS COSTA 12:08 

email para contato: cre2@cp2.g12.br e coloquem A/C Diretor 

CLAUDIA SOUZA 12:08 

obrigada 

vanderlea motta 12:08 

Confio em vocês e sei que vão fazer o melhor para nossos filhos que acabam sendo filhos de vocês também. 
Obrigada 

Noiva Do Cordeiro 12:08 

N chegamos a um denominador comum. Sem uma data. 

Silvia Arantes 12:08 

Agradecemos pelo respeito e atenção aos pais! 

Marcio Martins Loureiro 12:08 



receberemos o link da próxima reunião 

Daniele Martins Lins 12:08 

marcus qual o email por favor para falar com vc ? 

Simone de Oliveira Souza 12:08 

Eu tb só consegui agora 

Noiva Do Cordeiro 12:09 

Mt organizada a reunião. 

Ludmilla Felix 12:09 

Também não tinha recebido 

Juliana Brum 12:09 

Obrigada, tenho certeza que a escola está pensando numa maneira de minimizar os efeitos dessa fase tão 
difícil para todos. 

antonio sergio correa pinheiro 12:09 

Também nao recebi o email 

Gabriel Sa Silva 12:09 

Ficou limitado o número de participantes 

Ana Paula Cruz 12:09 

Boa tarde 

Ludmilla Felix 12:09 

Tive que pedir o link ao professor Marcelo 

Carla Regina 12:09 

Também não recebi 

MARCUS COSTA 12:09 

Segue o que indiquei aqui e pede para fazer contato... geralmente sou eu que abro. 

Claudia Bringhenti 12:09 

Eu também não recebi o link 

Noiva Do Cordeiro 12:09 

Pelo zoom comporta até 500 pessoas. 

Edimilson Cruz 12:09 



Também não recebi. Entrei com link disponibilizado por outros responsáveis! 

Mario Dantas 12:10 

A sala atingiu o teto de pessoas e é possível que algumas pessoas não tenham conseguido entrar 

André Filipe Leal 12:10 

obrigada! 

Carla Regina 12:11 

Muito obrigado 

re- Napne Realengo 12:11 

Boa tarde a todos.  

Wladimir Gomes 12:11 

Obrigado! 

maria Silva 12:11 

Por gentileza, partir de amanhã é que começa o EAD 

CLAUDIA SOUZA 12:11 

Muito boa a proposta das novas reuniões!!! Obrigada ! Feliz de ter minha filha matriculada nesta 
instituição!1 

Jaqueline Vieira de Aguiar 12:11 

Excelente! 

Carlos Castro 12:11 

Obrigado a todos que falaram na reunião! 

Victor Costa 12:11 

Boa tarde 

José A. Bassini 12:11 

muito obrigado! 

Sheila Bueno 12:11 

Boa tarde a todxs!!!! 

Ludmilla Felix 12:11 

Obrigada! 

Adriana Silva 12:11 



É isso mesmo. Tudo é aprendizagem. 

re- Napne Realengo 12:11 

Maria Silva, as atividades serão disponibilizadas a partir de amanhã 

Tamara Cavalcanti 12:12 

Obrigada pelos esclarecimentos. Vamos aguardar a conclusão das decisões concretas. 

re- Napne Realengo 12:12 

na verdade, já ha algumas liberadas 

======================================================================================= 

DELIBERAÇÃO SOBRE A REUNIÃO: 

A Direção do Campus irá consultar e organizar em conjunto com o GT uma nova reunião na plataforma RNP 
(oficial). 

 

Por ter ocorrido em plataforma não oficial, não houve transmissão ao vivo. 

 


