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Rio de Janeiro, 30 de março de 2020. 

 

À  

Direção Geral do CAp 

Profas. Fátima Galvão e Maria Cristina Miranda 

 

Prezadas Diretoras, 

 

A APACAp está atenta às resoluções dos governos e da UFRJ referentes à pandemia 

do Covid-19. A UFRJ tem tomado decisões que consideramos acertadas em relação à 

paralisação das aulas e as restrições de adesão às aulas à distância - EAD. Temos orgulho de 

fazer parte da maior universidade federal do país que tem responsabilidade em se relacionar 

com a comunidade acadêmica, comunica com clareza a seriedade em produzir ciência e se 

apresenta para atender a sociedade em suas instalações de saúde.  

 

Estamos enfrentando um período totalmente diferente de qualquer outro que 

anteriormente já vivemos. A motivação é inédita e nossa experiência pregressa, em greve ou 

férias, não nos serve de referência. A prioridade é salvar vidas! Mas como estão os capianos e 

suas famílias neste momento? Como estão os funcionários da escola e suas famílias? O que 

pode ser feito para que o vínculo com a escola seja mantido e os corações se acalmem?  Caso 

essa crise de fato seja um anúncio de um novo mundo, quais são os debates que precisam ser 

feitos entre nós, desde já, de maneira a não nos eximirmos da responsabilidade de nos 

conectarmos de outra maneira, como sociedade?  

 

Nós, da diretoria da APACAp, nos reunimos “virtualmente” para pensar nessas 

questões em função das demandas e discussões que têm ocorrido entre os responsáveis na 

rede social, e nos canais virtuais de comunicação mantidos pela APACAp. Temos mais 

perguntas que respostas, além de algumas considerações. Fazem parte da atual diretoria da 

Associação duas mães que são professoras da Educação Básica, da rede pública. Vêm de 

ambas as ponderações importantes que norteiam nossos debates internos, da negativa sobre o 

modelo de aulas à distância e também da importância de manter o vínculo afetivo com a 

escola, nesse momento difícil de isolamento. Ao mesmo tempo, nos perguntamos, de que 

formas poderíamos manter esse vínculo? Deve ser apenas afetivo? Pode ser cultural? De que 

maneira esse momento pode ser produtivo? 

 

Sabemos que as crianças, adolescentes e professores estão em casa ansiosos e 

preocupados. As famílias capianas têm perfil diverso, alguns têm pais que seguem 

trabalhando apesar dos riscos por não terem segurança de direitos trabalhistas, ou motivos 

diversos; outros têm pais que continuam trabalhando de casa; há aqueles que estão envolvidos 

diretamente no enfrentamento da pandemia, nas unidades de saúde e demais serviços 

essenciais. Como abraçar e mostrar solidariedade à nossa comunidade escolar? Como mostrar 

que a escola se importa? 

 

Compartilhamos o debate interno, fruto da repercussão das decisões oficiais da UFRJ e 

lançamos uma chamada nos canais de whatsapp que mantemos com Representantes da 

Educação Infantil CAp campus Fundão; com Representantes da EF I; com mães e pais 

Apoiadores da APACAp – Dialogando (todos os anos); famílias que atuam no GT de Emenda 

Parlamentar e famílias que têm filhos na Educação Especial, para reunir sugestões que 

apresentamos abaixo. É a pontual contribuição das famílias para aproximar alunos de seus 



professores nesse tempo de isolamento, quando os alunos estão distantes de seus avós e 

demais parentes idosos; dos amigos e ausentes no espaço público.  

 

Ressaltamos que “trazer uma lembrança da escola para esses dias difíceis de 

confinamento”, valorizando o contato entre alunos e professores, foi o sentimento manifesto 

em muitas ideias enviadas para a APACAp.  

 

Sugestões para a EF I e EF II:  

  

 

“Que tal um pequeno vídeo dos professores”, Da direção? Da dona Elsa? Da Andreia da 

cantina? 

 

“Imaginem o impacto benéfico sobre as crianças e toda a comunidade receber mensagens de 

seus professores, ouvir suas vozes ou ler algo vindo deles”; 

 

“E se a Biblioteca do CAp mandasse dicas de livros para as diferentes faixas etárias?”; 

 

“E se os professores de música gravassem algo que tenham trabalhado com os estudantes, 

relembrando música ensaiada?”;  

 

“E se os professores da educação física enviassem sugestões de atividades físicas dentro de 

casa?”; 

 

“Um vídeo em que um professor ou funcionário conte como tem sido esses dias de isolamento 

social também é uma boa”; 

  

“Usar o site da escola para indicar conteúdo didático ou sugerir atividades que as famílias 

possam fazer em casa com as crianças.”; 

 

“Muitos professores têm contatos na rede e já se relacionam com cada turma. Cada 

departamento pode propor leituras, enviar textos, referenciar um site legal, alguma atividade 

por vídeo ou mensagem de texto”. 

 

Dirigido às famílias: “os professores podiam gravar pequenos vídeos orientando o que cada 

ano estaria vendo nesse trimestre de quarentena (o programa do ano) para ajudar as famílias a 

tratar esses temas com as crianças, numa abordagem ampla e lúdica. 

 

Dirigido aos alunos do EF II: “os professores podem relembrar em vídeo ou por escrito, o que 

estaria sendo visto nesse momento em sala de aula e indicar filmes, vídeos, livros, mandar um 

texto, sugerir uma atividade, que fosse interação e não aferição de conhecimento. Um jogo, 

gincana, quizz etc”. 

 

A APACAp pode ajudar para que essas ideias e outras propostas pelos professores 

possam ser implementadas, através de nossas redes sociais, de nossos canais de internet, para 

alcançar o maior número possível de famílias.  

 

Finalmente, sublinhamos que essas propostas não têm qualquer relação com a 

implementação de aulas à distância e sequer sugerem o repasse de tarefas ou materiais para, 

ainda que pontualmente, suprir conteúdo do ano letivo. De outra forma, a proposta aqui 

apresentada, de caráter subjetivo, propõe tão somente que a escola se desafie a demonstrar 

ainda que à distância, o mesmo afeto, a presença, a solidariedade e a empatia que no dia a dia 

as crianças e jovens recebem no CAp, em tempos saudáveis. Importante entender essa 



contribuição como parte da discussão entre as famílias de “qual escola queremos e 

sonhamos?”, presente em tempos de real ameaça de desmonte. 

 

  Solicitamos à Direção compartilhar essa mensagem com o corpo docente do colégio, 

para amplo conhecimento. Sugerimos ainda que, a exemplo de outras escolas, a Direção se 

dirija ao segmento das famílias para esclarecer como o CAp estará presente nesse tempo de 

quarentena. A APACAp tem integrado as famílias em todas as mobilizações sociais que estão 

acontecendo para amparar os funcionários da cantina (compras para entrega), e os 

trabalhadores terceirizados, famílias capianas, licenciandos e sociedade (retirada de cestas 

básicas). Essas são ações que fortalecem nosso vínculo comunitário e mostram como estamos 

juntos, apesar de distantes, para viver esse tempo de medo, dificuldades e adoecimento.   

 

 

Saudações capianas! 

 

 

APACAp 

Gestão 2020-2021 

 

 

 

 

Em anexo seguem trechos de e-mails e mensagens enviados por mães e pais de 

diferentes anos e que pedem a contemplação também de conteúdos.  

 

Mãe de aluno do 9 ano EF 

“Vi a nota da UFRJ e concordo que é complicado implantar aulas em EAD assim de uma 

hora para outra sem comprometer a qualidade e sem ampliar ainda mais as desigualdades 

educacionais e sociais. No entanto, acho que isso não impede que os professores enviem 

atividades para os alunos. Links de vídeos, textos, exercícios relacionados às matérias ou até 

mesmo vídeos deles explicando algo”. 

 

 

Mãe de sluno 3 ano do EF 

 

“Sugiro o seguinte: 

Por que vcs não conversam com as professoras para distríbuírem conteúdos no site da escola? 

Ou enviar pelo whatsapp das mães representantes que estas ficariam encarregadas de 

enviarem pelo mesmo aplicativo as demais responsáveis.? 

Sugiro tb que ao menos uma vez por semana, as professoras gravem um vídeo explicativo 

dos conteúdos educacionais”. 

 

Mãe de aluno 6 ano do EF 

 

“Foi divulgado um plano de estudo para escolas estaduais,  e pelo visto a questão acesso a 

internet,  não foi o fator, de não se fazer nada! 

 

Espero que os professores façam um plano de estudo.  Vídeos aulas,  que nem o professor de 

matemática fez. É claro com material referente a cada matéria.”. 

 

 

Pai de aluna do 9 ano do EF 

 
 “-que o programa do ano de cada matéria,  fosse disponibilizado anexando fontes de consultas 



online para cada tópico bem como livros; 
- que cada professor elaborasse tipo 12 trabalhos (04 por mês / 01 por semana), para serem 
entregues quando retornarem. Como forma de avaliações de bônus as notas finais do bimestre (sem 
obrigação apenas bônus), tais trabalhos trariam metas e rotinas. Obs: esses trablahos poderiam ser 
entregues na escila para quem NÃO tivesse internet; 
- que os professores, que desejarem e se sintam aptos, venham ministrar aulas informais em 
plataformas como Google classrom para cada ano,  por exemplo turmas de português para o 9• ano 
amenizando a já existente falta de professores” 

 

  

 

 

Nos links abaixo propostas do Colégio Pedro II que podem orientar. 

 

 

http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=10086 

 

 

http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=10071 

 

 

 

 

 

 

http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=10086
http://www.cp2.g12.br/component/content/article.html?id=10071

