
 
 
 

 

Aos Responsáveis do Colégio de Aplicação da UFRJ 

Atualização das ações pedagógicas em curso no período de distanciamento social. 

 

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020. 

Prezadas e Prezados, 

 

Em primeiro lugar, desejamos que todos e todas estejam bem, assim como seus familiares e 
amigos. 

 

Vivemos um delicado momento com a pandemia da COVID 19. Frente à necessidade de 
distanciamento social para contenção da propagação da pandemia e proteção de nossos 
servidores e estudantes, conforme orientações científicas e institucionais do GT Multidisciplinar e 
da Reitoria UFRJ, também referenciadas na Organização Mundial de Saúde, cada instituição tem 
precisado se reorganizar em suas atividades. 

Cientes da responsabilidade de continuar oferecendo uma educação pública de qualidade, que 
respeite a diversidade e garanta o direito à isonomia dos estudantes, e mediante a Nota da 
Reitoria da UFRJ, divulgada em 15 de junho de 20201, afirmando a continuidade da inviabilidade 
de retorno às aulas presenciais neste momento, retomamos o contato com as famílias para 
historicizar e atualizar as ações em curso neste período de distanciamento social. 

O trabalho que vem sendo desenvolvido pela escola tem se realizado a partir da consideração das 
especificidades do Colégio de Aplicação da UFRJ, que possui como função social a formação inicial 
e continuada de professores, além do atendimento a Educação Básica; das especificidades da 
Educação Básica em seus diferentes níveis de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio); e, ainda, das demandas acadêmicas e sociais apresentadas pelo Corpo Docente e 
de Técnicos Administrativos, Corpo Discente e seus Responsáveis. 

Nossas iniciativas, sempre discutidas em várias instâncias da Escola e definidas a partir de debates 
e deliberações nas Reuniões do Conselho Diretor – que tem em sua composição servidores 
docentes e técnicos e representações estudantis e da APACAp - têm se dado em três frentes de 
trabalho: 

1. Construção de possibilidades pedagógicas para o atendimento aos nossos estudantes 
da educação básica no desenvolvimento de medidas que têm como finalidade a 
manutenção do vínculo dos nossos estudantes com a escola e com o conhecimento. 

Nossa primeira ação foi a criação do sítio eletrônico ‘CAp UFRJ na Quarentena’2 (em 
funcionamento desde 20 de abril) como forma de conectar a comunidade escolar durante 
o período de distanciamento social. 

Em complementação, foram criados, também, mais dois canais institucionais para que 
pudéssemos divulgar e realizar algumas de nossas ações pedagógicas: um canal no 
Youtube3 e no Instagram4  

                                                        
1 Disponível em: https://ufrj.br/noticia/2020/06/15/sem-vacina-ou-medicamento-nao-havera-retorno-de-aulas-
presenciais 
2 SITIO ELETRÔNICO – CAp UFRJ na Quarentena - https://capnaquarentena.wixsite.com/capufrj  

https://ufrj.br/noticia/2020/06/15/sem-vacina-ou-medicamento-nao-havera-retorno-de-aulas-presenciais
https://ufrj.br/noticia/2020/06/15/sem-vacina-ou-medicamento-nao-havera-retorno-de-aulas-presenciais
https://capnaquarentena.wixsite.com/capufrj


 
 
 

Por meio do site, temos desenvolvido diversas atividades pedagógicas, indicado leituras, 
sites de interesse e partilhado vivências e experiências, trazendo conteúdos e 
fomentando reflexões de diferentes áreas de ensino para mantermos vivo o 
relacionamento de nossos estudantes com o conhecimento. Levantamento realizado 
indica que, desde que foi lançado, o sítio teve até o momento, um total de 8.011 visitas e 
um total de 467 inscritos. Temos 621 seguidores no Instagram, 270 inscritos no canal do 
youtube, que possui mais de 60 vídeos produzidos pela comunidade do CAp. 

Além disso, considerando a manutenção do ENEM no calendário do ano de 2020 para 
acesso ao ensino superior, ainda que em desacordo com o posicionamento da ANDIFES 
(Associação Nacional dos Dirigentes das instituições Federais de Ensino Superior), os 
docentes do 3º ano do Ensino Médio têm disponibilizado exercícios de revisão de 
conteúdo na Plataforma AVA. Sobre esta questão vale ressaltar o posicionamento do 
conjunto dos Colégios de Aplicação do país divulgado em Nota do Conselho Nacional dos 
Dirigentes das Escolas de Educação Básica das Instituições Federais de Ensino Superior5 
disponibilizada em nosso site. 

Nesse momento, partindo da avaliação do desenvolvimento das atividades no sítio 
eletrônico que vem sendo oferecidas e de avaliações que vêm sendo compartilhadas por 
diferentes famílias e estudantes, estamos em processo de construção de novas atividades 
pedagógicas. 

Novas ações 

Em decorrência das incertezas quanto ao retorno das aulas presenciais, visto que o 
quadro da pandemia segue sendo de extrema gravidade e o MEC ainda não abriu 
discussão sobre um plano emergencial de melhorias dos espaços físicos das Instituições 
Federais de Ensino, o CAp propõe uma série de ações que viabilizem a interação 
sistemática dos seus estudantes com o colégio e, especificamente, com suas turmas, 
objetivando manter um ambiente de aprendizado e de suporte psicossocial aos discentes. 

Consideramos que devemos buscar uma maior aproximação dos estudantes com seus 
professores e com sua turma de origem, sem desconsiderar as possibilidades de novos 
formatos e agrupamentos a partir da avaliação de cada grupo, de cada série. Nesse 
sentido, estamos organizando um calendário de reuniões com cada turma/série, que será 
disponibilizado até o final da próxima semana. 

Consideramos que as novas atividades devem testar outros formatos, como transmissões 
ao vivo, palestras, debates, vídeos, jornadas temáticas, oficinas, etc., que possibilitem a 
ampliação da interação entre estudantes e professores. 

Compreendendo que todas as nossas ações devem ser adaptadas a cada nível de ensino, 
estamos nos organizando para criar uma regularidade no desenvolvimento dessas novas 
propostas, de forma contribuir na criação de uma rotina para os estudantes e suas 
famílias.  

Para o 3º ano do Ensino Médio, especificamente, além do cronograma de atividades 
baseadas no ambiente AVA-UFRJ, que incluem todas as disciplinas da grade curricular e 
que estavam concentradas na revisão de conteúdos dos anos anteriores, serão realizadas 

                                                                                                                                                                        
3 Canal YOUTUBE CAp-UFRJ na Quarentena - 
https://www.youtube.com/results?search_query=cap+ufrj+na+quarentena 
4 Canal INSTAGRAM CAp-UFRJ na Quarentena - https://www.instagram.com/capufrjnaquarentena/ 
5 Disponível em: https://www.cap.ufrj.br/images/PDF/NOTA_CONDICAP_14042020.pdf 
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atividades com novos conteúdos, bem como a realização de encontros periódicos entre 
professores e estudantes por plataformas virtuais. Os professores também estão 
empenhados na curadoria de conteúdos digitais e na utilização de outras ferramentas 
para dar retorno aos estudantes sobre seu desenvolvimento. 

No caso da educação infantil também serão implementadas novas frentes de trabalho, 
com vídeos tutoriais envolvendo arte e ciência, integrando diferentes professores e faixas 
etárias, realização de lives que tragam a Educação Infantil como foco e criação de uma 
agenda de reuniões coletivas com as famílias e, outras, individuais para atender o público 
da Educação Especial. 

Devemos valorizar/ fomentar a construção de uma escola viva que dialogue com o 
mundo, com os temas do momento atual, com a realidade e com a vida de nossos 
estudantes a partir das descobertas e experiências vivenciadas durante a quarentena. 

 

2. Busca de condições isonômicas para nossos estudantes: 

Considerando a necessidade de construir um perfil mais definido dos nossos estudantes 
em relação às necessidades materiais e sociais para o desenvolvimento de atividades ao 
longo do tempo de distanciamento social, organizamos um formulário próprio a ser 
respondido pelos estudantes ou suas famílias (no caso das crianças). O Formulário foi 
amplamente divulgado pelo site da escola, pelo site CAp na Quarentena e pela APACAp 
desde 08 de maio, e em 03 de junho verificamos que ainda faltavam as respostas de 283 
estudantes/famílias. Nesse sentido, uma força-tarefa da Secretaria da Direção Adjunta de 
Ensino por meio de contato telefônico reduziu em 70% o número de formulários não 
respondidos. 

Como forma de enfrentar desigualdades entre nosso corpo discente, em especial 
condições de acesso (dispositivos e rede) e de assistência estudantil, temos buscado junto 
a Reitoria da UFRJ a possibilidade de oferecimento de bolsas auxílios e de compra de 
dispositivos e chips para estes estudantes. 

Nesse sentido, organizamos um Grupo de Trabalho que passará a tratar da questão com a 
participação de servidores do CAp e representantes da APACAp. 

A vulnerabilidade socioeconômica de grande número de estudantes repercute nas 
condições de vida destes estudantes, que não dispõem de recursos tecnológicos, 
infraestrutura residencial e situação psicossocial compatíveis com processos de 
aprendizagem continuados e sistemáticos, comprometem, por isso, os princípios da 
isonomia e o direito ao conhecimento de todos; 

3. Reorganização do contato com as famílias  

O Contato com as famílias do CAp sempre se deu por meio de circulares físicas e por meio 
presencial. Tivemos que nos readaptar a este momento na construção de meios de 
manutenção deste contato na forma institucional. 

Desde nossa primeira comunicação, em 13 de março, sobre a suspensão das aulas, 
alertamos que os responsáveis deveriam buscar as informações diretamente no site do 
CAp-UFRJ e da UFRJ, informação reiterada na Nota datada de 02 de abril. 

Além disso, no novo sítio para atividades pedagógicas, CAp UFRJ na Quarentena, 
podemos encontrar, na aba ‘Comunicados Institucionais’, os diferentes comunicados já 
emitidos, relacionados ao contexto atual da pandemia e isolamento social que se referem 



 
 
 

a: suspensão das aulas a partir de 16 de março de 2020; defesa do adiamento do ENEM; 
organização do trabalho remoto na escola; alerta em relação as fake news que tem 
circulado em relação à pandemia; nota e Plano de Contingência da UFRJ em relação à 
COVID-19; e notas da reitoria da UFRJ em relação ao funcionamento da universidade 
durante a pandemia. 

Reiteramos, nesse sentido, a importância de que os/as responsáveis estejam 
acompanhando as publicações no site. Destacamos uma importante ação direcionada às 
famílias, realizada em 14 de maio cujo tema foi o Debate EDUCAÇÃO PÚBLICA DE 
QUALIDADE: CAMINHOS PARA PERCORRER EM TEMPOS DE REDES6, reunindo docentes do 
CAp-UFRJ, de um Colégio de Aplicação de outro Estado e da Rede Publica do Ensino. Essa 
live já conta com mais de 800 visualizações em nosso canal youtube. Nessa ocasião, 
tivemos a oportunidade de discutir, entre outros, o tema da Educação de qualidade para 
todos, além de responder a questionamentos dos familiares de nossos estudantes. 

 

Diante do desenvolvimento dessas três frentes de trabalho, ressaltamos a indissociabilidade dos 
processos de ensino e aprendizagem, mediada pelos professores, referenciada no 
acompanhamento dos processos de formação científico, cultural, artística, motora, psicossocial 
de cada estudante, por meio do trabalho pedagógico previsto no projeto político pedagógico do 
CAp. Além disso, avaliamos que a interação entre os estudantes é fundamental para o processo 
de aprendizagem e desenvolvimento intelectual, social e moral dos estudantes. 

Nesse sentido, destacamos, mais uma vez, que a transposição improvisada do trabalho 
pedagógico presencial para o chamado ensino remoto provocaria profunda desestruturação dos 
processos de ensino e aprendizagem e desorganização do calendário escolar, prejudicando, de 
modo duradouro, a aquisição sistemática de conhecimentos pelos estudantes, possivelmente 
com consequências severas para a escolarização subsequente dos estudantes. 

Em consonância com o disposto no ‘Manifesto das Instituições Federais e Estaduais de Educação 
do Rio de Janeiro em defesa da autonomia institucional na condução das atividades acadêmicas 
durante a pandemia’7, em 04 de junho de 2020, ressaltamos o caráter público e universal da 
educação ofertada pelas Instituições Federais em conformidade com os princípios da não 
discriminação por motivo de classe, raça, preceito religioso, estabelecidos pela Constituição 
Federal e a estruturação do Projeto Pedagógico do CAp-UFRJ como curso na modalidade 
presencial. 

Nesse sentido, reafirmamos o já exposto anteriormente de que as decisões sobre calendário 
serão amplamente discutidas com a comunidade escolar e universitária. 

Por fim, destacamos que nosso contato segue sendo pelo e-mail da Direção Geral 
direcaogeral@cap.ufrj.br 

 

Direção Geral do CAp-UFRJ 

                                                        
6 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=hWrARcTd22k&t=1s  
7 Disponível em http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/manifesto%20instituicoes.pdf, 
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