
Direção do Colégio Pedro II – Campus Realengo II 
 

ATA 8º e 9º anos (23/09/2020) – via informações da plataforma 
 

 
I – ENCONTRO VIRTUAL DE RESPONSÁVEIS de 8º e 9º anos 
  
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: (respostas no registro do Bate Papo) 
 
1 - Sobre o auxílio para cesta e compra do tablet teremos novas inscrições? Pois perdi o prazo. 
 
2 - Quem irá receber as duas parcelas agora, pois não participou da primeira fase, serão pagas juntas? 
 
3 - Sheila eu recebi o auxílio ano passado e esse ano não fui contemplada. Também estamos pegando cesta 
básica na escola sem trabalho e vivendo do auxílio do governo. 
 
 
====================== 
 
REGISTRO DO BATE PAPO ONLINE: 
 
[09:19] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : TRANSMISSÃO AO VIVO: 
https://video.rnp.br/portal/transmission?idItem=88597 
[09:20] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : CORRIGINDO A INFORMAÇAO 
[09:20] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : TRANSMISSÃO AO VIVO: 
https://video.rnp.br/portal/transmission?idItem=88769 
[09:44] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Bom dia! 
[09:45] sheila bueno : Bom dia!! 
[09:46] Giselli Christine Pinto : bom dia! 
[09:47] Leticia de Moraes : Bom dia a todxs! 
[09:51] Fabiana da Silva Moreira Pavão de Oliveira : Bom dia a todxs! 



[09:51] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Começaremos dentro do horário... 
[09:54] Fernanda Rodrigues Lima : Bom dia a todos! 
[09:55] Priscila Bezerra de Menezes : Bom dia a todos. 
[09:56] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Bom dia, o Diretor Pedagógico está com problemas com acesso. 
[09:56] Ricardo Cotrim : Bom dia 
[09:57] Rita de Cássia de Souza Machado : Bom dia! 
[09:58] Yan Navarro : Estou aqui 
[09:58] Amanda Cordeiro Ribeiro : Bom dia! 
[09:58] Dalila Alves Ogg dos Santos : Bom dia! 
[10:01] Tatiane Santos : bom dia 
[10:01] Luciana Sá : Bom dia, gente, não sei se consegui deixar meu microfone desligado. 
[10:02] Michelle Canuto Pinto : bom dia 
[10:02] ERIKE MENDONÇA : bom dia 
[10:02] José Roberto Nicolau : Bom dia 
[10:03] Juliana Garcia : Bom dia para todos 
[10:11] Giselli Christine Pinto : Marcus, estou cadastrada nos 2 e não tenho recebido nem no push nem no 
celular 
[10:13] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Prezada Giselli, segue nossos contatos para os devidos acertos:  
envie e-mail para comunicar2@cp2.g12.br ou secretaria secretariacr2@cp2.g12.br . 
[10:13] Giselli Christine Pinto : obg 
[10:14] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Prezadas e Prezados: para facilitar, escrevam aqui suas perguntas 
que sistematizarei em Notas Compartilhadas. 
[10:14] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : ATENÇÃO - Nossa sala só tem capacidade para 75 pessoas, não 
temos como mudar a configuração. Caso alguém perca o sinal (cai da sala), solicito que acompanhe pelo 
sistema ao vivo. 
https://video.rnp.br/portal/transmission?idItem=88769 
[10:24] aline roberto de mattos rosa : Sobre o auxilio para cesta e compra do tablet teremos novas 
inscrições? Pois perdi o prazo. 
[10:25] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Prezada Aline, registrei sua pergunta e iremos responde-las no final. 
[10:28] Priscila Bezerra de Menezes : Bom dia, Dir. Marcos. Posso responder sobre as cestas básicas. 
[10:29] Juliana Garcia : Quem irá receber as duas parcelas agora,  pois não participou da primeira fase, 
serão pagas juntas? 
[10:30] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : sim Priscila... aguarde a organização da reunião chamá-la 
[10:30] Priscila Bezerra de Menezes : OK. 
[10:30] Claudia Monteiro Dias : Bom dia voces acreditam que 6 meses, sem nenhum conteudo pedagogico 
transmitido aos alunos, razoável . 
[10:31] Yan Navarro : Priscila, após a fala da Scheila lhe dou a palavra 
[10:31] Priscila Bezerra de Menezes : Ok! 
[10:33] Claudia Monteiro Dias : Lembrando que temos o parametro das escolas particulares  e tambem de 
algumas escolas publicas no Brasil.  Acho uma falta de respeito  com toda a comunidade escolar. Permitir 
que a burocracia domine nossas  ações e nossos resultados. 
[10:34] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Prezada Claudia, toda proposta pedagógica é construída diante de 
parâmetros e métricas relativas ao processo de e práticas de ensino e respeitam à missão da instituição e 
dos programas do nosso PPI. 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 da pandemia” flexibilizando o currículo. 
[10:35] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Continuando Claudia, Estou participando de vários encontros e 
cursos com instituições públicas e privadas de ensino, inclusive debatendo ações para serem realizadas 
junto à comunidade escolar. É perceptível que todas as ações, em todas as escolas, são baseadas em 
orientações institucionais e bem definidas.  
Como exemplo, uma rede de escolas privadas aqui no RJ somente realizou a primeira reunião com os 
responsáveis após o plano de ação estar pronto, realizando apenas duas reuniões e com bastante sucesso. 
[10:38] Claudia Monteiro Dias : Compreendo sua resposta só que os meios não podem inviabilizar os fins. 



[10:39] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : e não estão, o próprio parecer visa garantir a igualdade de ações 
para todos os alunos, inclusive com a continuidade do currículo para o ano civil seguinte. 
[10:39] Claudia Monteiro Dias : Dessarazoavel esse debate perdurar por todo o ano inviabilizando o ano 
letivo. 
[10:39] aline roberto de mattos rosa : Eu quero desde já registrar minha total admiração e parabenizar toda 
equipe docente e administrativa desta instituição! Somente quem pertence a área da educação, 
compreende o quanto desafiador está sendo este período! Fora que, a conduta quanto aos conteúdos 
online foram totalmente coerentes com a realidade de toda comunidade escolar! Oferecer aulas online não 
garante aprendizado! Sou totalmente a favor ao Colégio Pedro II. Salvas! \o/\o/ 
[10:41] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : REFORÇANDO: 
[10:41] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Prezadas e Prezados: para facilitar, escrevam aqui suas perguntas 
que sistematizarei em Notas Compartilhadas. 
[10:42] Paula Cruz : Somos uma escola pública e atendemos alunos com realidades muito diversas. 
Atividades vem sendo disponibilizados pelas disciplinas no Moodle e no blog do colégio desde Abril. O que 
alguns enxergam como inatividade, na realidade é um cuidado com todos e todas que fazem parte dessa 
comunidade escolar. 
[10:43] fernanda : Bom dia, realmente não haverão aulas remotas? 
[10:44] Luciana Sá : Exatamente, Paula. 
[10:44] Renata Dargains NAPNE Realengo : NAPNE- Núcleo de Atendimento a pessoas com necessidades 
específicas 
[10:44] Luciana Sá : Há muitas atividades sendo oferecidas desde abril com pouquíssimo acesso dos 
estudantes. 
[10:45] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Fernanda, a próxima apresentação vai abordar o tema. 
[10:45] fernanda : Grata. 
[10:47] Claudia Monteiro Dias : O que vislumbro para um futuro próximo é  a brilhante equipe do Pedro II 
assistindo os alunos das escolas privadas tendo seu ano letivo validado e seus alunos com notáveis  perdas 
pedagógicas  repetindo o ano ou tentando compensar no ano subsequente. Sem contar os alunos do 9 ano 
e do 3 ano do ensino médio  que pretendem fazer concursos, ENEM,  sem conteúdo pedagógico. E tudo 
será justificado pelo debate e falta de consenso nos diversos órgãos decisórios do Pedro II 
[10:49] Giselli Christine Pinto : Claudia, me desculpe, neste momento acredito que produtividade e 
competitividade seja nossa última preocupação. Estamos em uma pandemia sem precedentes. E o que acho 
muito engraçado é que não vejo ninguém reclamando da falta de planejamento e respostas do MEC. O 
Pedro II é uma escola publica federal. Qual outra escola publica já voltou?  
Me desculpe de novo... 
[10:50] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Prezada Claudia, isso de aulas normais na rede privada não é uma 
realidade no país. Muitas escolas privadas não conseguiram se adaptar ao momento e outra optaram por 
realizar outras ações. Como exemplo, americana Avenues São Paulo, com mensalidades de R$ 12 mil reais 
mensais, não tiveram aulas on-line durante a quarentena. Logo não é questão apenas de recursos, e sim de 
acesso igualitário e eficaz para todos. 
[10:52] Renata Dargains NAPNE Realengo : ouvimos sim 
[10:52] Márcia Edwiges Ribeiro : ok 
[10:53] Paula Cruz : Estado oferece aulas síncronas e, de uma turma de 40 alunos, 10 acessam. Por que? 
Ofertar conteúdo é o menos difícil. Difícil é garantir acesso a todos com verba limitada como a nossa. 
[10:54] Giselli Christine Pinto : Exato Paula. Ninguém vai ver o quanto do nosso orçamento foi cortado nos 
dois ultimos anos... 
[10:55] Paula Cruz : O momento é de união, garantir a qualidade da escola pública de excelência como a 
nossa. A pressão deve ser feita por um auxílio melhor e que atenda mais estudantes. 
[10:56] Luciana Sá : E algumas escolas privadas ofereceram aulas online, mas muitos estudantes que por 
diversos motivos não podem acompanhar as aulas, abandonaram a escola e estão sem matrícula este ano. 
Crianças fora da escola. Não adianta oferecer aula online pra inglês ver se não está alcançando a todos. Em 
escolas públicas, isso é ainda mais problemático, porque quem realmente PRECISA da escola pública, pois 
não tem alternativa viável, tem ainda mais dificuldade de acesso. 
[10:56] Claudia Monteiro Dias : Varias cidades, inclusive metrópoles imediatamente instituiram aulas on line 
nas escolas públicas.  Algumas cidades do sul do país  inclusive já retornaram as aulas presenciais. 



[10:57] Paula Cruz : Instituir as aulas não é difícil, difícil é garantir acesso de todos os estudantes 
[10:57] Luciana Sá : Exatamente! A questão não é ter aula online, é pra quem e pra quê. 
[10:59] Priscila Bezerra de Menezes : Link para inscrição do formulário das cestas básicas 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1r7dm5DxrxPsGx_hG8iTWW-
idLU3DGUxUhqdUdPclLyMH3A/viewform 
[10:59] Tatiane Santos : Eu gostaria de saber sobre os alunos que estão prestando concurso este ano, qual 
medida será adotada para certificado de conclusão? 
[11:00] Giselli Christine Pinto : Claudia, novamente desculpa, mas como seu filho vai para a escola? O meu 
vai de transporte, mas muitos colegas pegam onibus lotados, bem como os profissionais que trabalham na 
escola. Meu filho tem condições de aulas online, os colegas dele não tem. Eu e o pai do meu filho temos 
condições de ajuda-lo nas lições e nas aulas online caso existissem, mas muitos dos colegas dele não tem. A 
ida do meu filho para o CPII é justamente tirar ele da bolha, e entender que o mundo é bem maior que o 
que ele vive. Me assusta o nível de falta de empatia na comunidade escolar... 
[11:00] Claudia Monteiro Dias : Quero informar que esse blog do Pedro ll estava voltando apenas para o 
ensino médio,  entramos várias vezes e os exercícios disponibilizados nao atendia ao ensino fundamental. 
[11:01] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Prezada Tatiane, a terminalidade da Educação Básica é na 3ª série 
do Ensino Médio, inclusive reforçado pelas normativas de Estado. Porém, os conselhos institucionais e o GT 
ficarão em constantes encontros para avaliar todas as possibilidades de organização pedagógica, inclusive 
sobre os segmentos. 
[11:01] Luciana Sá : Há atividades disponíveis no moodle da escola para todas as séries na minha disciplina 
desde abril. 
[11:01] aline roberto de mattos rosa : O incrível é que a falta de empatia faz alguns colocar culpa da 
"situação MUNDIAL" no corpo administrativo e nos docentes! Acorda povo! O caos é MUNDIAL! Não 
adianta cobranças e pontuações ofensivas! Ninguém tem culpa de nada! Ninguém treinou pra enfrentar 
pandemia e aprendizagem EAD do dia pra noite! Mais amor por favor! 
[11:02] Luciana Sá : Na verdade, desde antes da pandemia já havia, mas muitas novas foram 
disponibilizadas desde início da quarentena. 
[11:03] fernanda : A única matéria que disponibilizou atividades no blog para a série da minha filha foi inglês 
[11:04] Renata Dargains NAPNE Realengo : realengo.napne@gmail.com 
[11:04] Tatiane Santos : Diretor  Marcus obg, minha pergunta foi pq meu filho prestará concurso para o 
colégio naval sabado e domingo agora e creio que mesmo sendoi aprovado não conseguirá ingressar sem o 
certificado de conclusão do 9 ano. Não sei se judicialmente caberá alguma liminar que o ajude nessa 
questão. Sei que a culpa não é do colegio mas como mãe ficamos muito preocupadas com as frustrações de 
nossos filhos. 
[11:07] sheila bueno : Sobre a dúvida em relação ao pagamento das parcelas do auxílio emergencial: para 
quem ainda não recebeu nenhuma parcela serão depositadas duas parcelas juntas sim. 
[11:08] sheila bueno : Sobre os casos mais pontuais peço que me envie por email por favor:  
aer2@cp2.g12.br 
[11:09] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Prezada Tatiane, compreendo sua angústia e tentaremos ver como 
proceder nesses casos. Tenhamos tranquilidade e acredito que as instâncias superiores nos auxiliarão. 
[11:09] Tatiane Santos : Muito obg diretor 
[11:11] Giselli Christine Pinto : Ian, desculpe, não entendi, então com relação à junção de séries depende do 
colégio ou de alguma portaria do MEC? 
[11:13] Giselli Christine Pinto : obg 
[11:13] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Prezada Giselli,  junção é orientação do Parecer do CNE (Conselho 
Nacional de Educação) mas cabe às instituições a organização desse currículo... reforçando a fala do Yan. 
[11:14] Giselli Christine Pinto : obg. 
[11:16] aline roberto de mattos rosa : PERDEMOS O ÁUDIO? 
[11:16] Fabiana Cristina Porto da Silva Caminha : Estou sem áudio 
[11:16] Fernanda Rodrigues Lima : informática? 
[11:16] fernanda : Audio normal 
[11:16] Juliana Garcia : o audio está normal.. 
[11:16] Suzete Pacheco de Farias Torres Carvalho : Também estou sem áudio ... 



[11:17] José Roberto Nicolau : sem áudio 
[11:17] Luciana Sá : Eu fiquei momentaneamente, aí desativei e reativei. Quando voltou, voltou o áudio. 
[11:17] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Vou verificar, mas no link o vivo está normal. 
[11:17] Fabiana Cristina Porto da Silva Caminha : Desativei e ativei o audio e voltou ao normal 
[11:17] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : ok 
[11:17] Dalila Alves Ogg dos Santos : Estou sem audio 
[11:18] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Dalila, tenta atualizar a sala clicando em F5 no computador. 
[11:18] José Roberto Nicolau : Desative e ative novamente. Vai voltar. 
[11:18] Dir. Marcus Costa (CREII - CPII) : Ou desabilita e reabilita o sistema de áudio 
[11:18] Dalila Alves Ogg dos Santos : Resolvi. Obrigado! 
[11:19] Luciana Sá : Caxias, Niterói, SCIII são campi bem pequenos. 
[11:22] Fabiana Cristina Porto da Silva Caminha : Então, quanto ao ano letivo não há nada definido por 
enquanto? 
[11:22] Mario : Nao hove duvidas sobre o calendario? 
[11:22] Fernanda Rodrigues Lima : Horário de informática não está no quadro de aulas no moodle? 
[11:23] Thiago de Azevedo Miranda : Bom dia 
[11:23] Marcelo Nascimento : Caso seja possível a volta às aulas presenciais, é possível que tenham aulas 
nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro para "tirar o atraso"? 
[11:24] Thiago de Azevedo Miranda : Perguntei sobre a possibilidade de colocar o 9 ° ano no mesmo modelo 
do 3° ano uma vez que a série é de terminalidade de um segmento. 
[11:26] Marlyus Domingos : Alguns alunos têm condições de manter o contato com os estudos em casa. Pq 
manter uma decisão pela não distribuição dos livros (ou, ao menos, a informação deles)?  
 
Sem essa informação, parece ser mais importante não auxiliar qualquer aluno antes de resolver o problema 
de todos. 
[11:27] Marlyus Domingos : Reconheço que a situação está difícil para todos, mas qualquer ajuda será bem 
vinda. 
[11:30] Marlyus Domingos : Perdão pela insistência, mas, caso não haja a distribuição (problemas 
logísticos), não seria possível identificar quais seriam, ao menos? 
[11:30] Ana lucia de castilho batista : Minha filha e do 9º ano,Caso ela passe para algum concurso para o 1º 
ano do EM, poderei ter um documento de conclusão? 
[11:31] Marlyus Domingos : O calendário da disponibilição dos materiais 
[11:31] Marlyus Domingos : Salvo engano foi so do EM 
[11:32] Marlyus Domingos : OK 
[11:32] Marlyus Domingos : Grato 
[11:33] Mario Luiz Mattos : Na volta do ensino presencial é possivel que haja dois anos em um 
[11:33] Mario Luiz Mattos : ? 
[11:33] Marlyus Domingos : Considerando que o calendário está com matérias do EF também, há previsão 
de disponibilizar as demais matérias? 
[11:34] Thiago de Azevedo Miranda : Por favor,  pode me passar o email da professora do NAPNE? 
[11:35] Renata Dargains NAPNE Realengo : realengo.napne@gmail.com 
[11:35] Márcia Edwiges Ribeiro : Seria possível exigir na tela o calendário das matérias, novamente ? 
[11:36] Márcia Edwiges Ribeiro : Agradecida! 
[11:36] Renata Dargains NAPNE Realengo : Corrigindo, Thiago. 
[11:36] Renata Dargains NAPNE Realengo : realengo.napne@gmail.com 
[11:38] Luciana Sá : POis é, os problemas de internet estão ocorrendo o tempo todo. 
[11:42] Leticia de Moraes : Mais uma vez parabéns à Direção, Equipe de Docentes e de Técnicos de 
Realengo 2 por todo o trabalho desenvolvido neste período de isolamento social. Sigamos juntos! Um 
abraço a todxs! 
[11:42] Ricardo Cotrim : boa terde 
[11:42] Mario : Obrigado pelos esclarecimentos 
[11:42] Renata Dargains NAPNE Realengo : bom dia a todos 
[11:42] sheila bueno : Boa tarde!!! 
[11:42] Mario Luiz Mattos : boa tarde a todos 



[11:42] Dalila Alves Ogg dos Santos : Boa tarde! 
[11:42] Márcia Edwiges Ribeiro : boa tarde 
[11:42] Giselle AER2 : Boa tarde a todos 
[11:42] Rita de Cássia de Souza Machado : Boa tarde a todos! 
[11:43] Alessandro Paz : Bom dia! 
 
Acessos: 570 
Audiência no momento: 94 
 


