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A partir do acompanhamento e análise sobre o avanço da Covid-19 no Brasil, a
Reitoria da UFRJ determinou uma série de medidas de contingência e enfrentamento da
pandemia. Dentre elas, a suspensão das aulas da educação básica, da graduação e da
pós-graduação. Primeiramente, por um período de 15 dias, divulgado em nota de 13/03/2020
(https://ufrj.br/noticia/2020/03/13/ufrj-suspende-aulas-por-15-dias-partir-do-dia-163).
E,
posteriormente, por período indeterminado, de acordo com nota divulgada em 23/03/2020
(https://ufrj.br/noticia/2020/03/23/coronavirus-ufrj-suspende-aulas-por-periodo-indeterminad
o).
Considerando as determinações da Reitoria, incluindo o esclarecimento sobre a
negativa da substituição das aulas presenciais por aulas em ambientes digitais
(https://ufrj.br/noticia/2020/03/23/coronavirus-reitoria-da-ufrj-faz-esclarecimento-sobre-ead),
a Direção do CAp convocou coordenadoras e coordenadores dos setores curriculares para
reunião de avaliação e encaminhamento conjunto sobre as questões acadêmicas e
pedagógicas de nossa escola. A reunião ocorreu em 26/03/2020 e fundamentou reuniões de
diferentes segmentos (educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e
ensino médio), reuniões de setores, reuniões da Comissão de Gestão das Ações do Sítio
Eletrônico CAp UFRJ na Quarentena, criada para viabilização de canal de encontro e de
comunicação com a comunidade capiana. E, por fim, o Conselho Diretor do Colégio de
Aplicação da UFRJ, reunido em 14/04/2020, o qual deliberou a criação do site CAp UFRJ na
Quarentena, como meio de manutenção de vínculos afetivos e de conhecimento entre a
escola, estudantes e seus responsáveis.
A primeira reunião da comissão do sítio eletrônico ocorreu em 09/04/2020, gerando a
organização de vários grupos de tarefas a serem desenvolvidas antes do lançamento do site,
em 20/04/2020. Para manutenção e divulgação do site, a Comissão está organizada em
subcomissões, com as funções de: (a) divulgação no site e na página oficiais da escola; (b)
divulgação e impulsionamento de propostas no Instagram; (c) acolhimento da comunidade
por email e por mensagens via seção de contato do site; (d) interface e estruturação do site na
versão mobile e desktop; (e) atualização e organização da seção “Para Saber Mais”; (f)
atualização e organização da seção “Vínculos”; (g) atualização e organização da seção
“Propostas - Tempo e Espaço”; (h) atualização e organização da seção “Propostas - As

Mudanças e Eu e os Outros”; e, (i) atualização e organização da seção “Comunicado
Institucional”.
Para investigar possíveis dificuldades que a comunidade estudantil poderia enfrentar
para acessar as ferramentas virtuais e digitais, assim como para buscar formas de
aproximação de estudantes sem acesso à internet ou com acesso restrito, criou-se a
subcomissão Recolhimento e Análise de Condições Estudantis de Acesso (RACEA). Na
primeira etapa1 de investigação das condições de acesso, elaborou-se um formulário virtual
(Apêndice 1) onde buscou-se articular as questões do acesso e da acessibilidade dos
estudantes do CAp UFRJ, das formas como famílias/estudantes poderiam expressar a
possibilidade de realizar ações na rede, como fotografar, gravar sons, dentre outros aspectos.
Também discutiu-se sobre o fato de ser importante as famílias e estudantes terem um espaço
para poderem escrever, de fato, e não apenas responderem questões de múltipla escolha.
Como fruto deste debate, uma primeira versão do formulário foi apresentada à
Comissão em reunião no dia 21/04/2020 e a versão final foi aprovada pela Comissão em
reunião no dia 05/05/2020. O formulário foi dividido em oito seções:
1. Identificação de quem está preenchendo: e-mail, vínculo com a escola (estudante
ou responsável) e grau de parentesco com estudante (no caso do preenchimento por
responsável);
2. Dados da(o) estudante: nome completo e turma;
3. Dados de contato: telefones da(o) estudante, responsável ou outro número de
contato;
4. Perfil familiar: questões que buscam saber quantos familiares residem com a(o)
estudante, se há alguém do grupo de risco para Covid-19, como é a questão do espaço para
realização de atividades, a fim de avaliar condições favoráveis para realização das propostas
do site e para produções criativas;
5. Estudantes com deficiências, transtornos, altas habilidades ou superdotação:
identificação de estudantes público alvo da Educação Especial, bem como da utilização de
algum tipo de tecnologia assistiva, a fim de identificar o maior número possível de fatores
que poderiam impactar na forma como estudantes que apresentam algum tipo de deficiência
(visual, auditiva, física, motora) ou transtorno do espectro autista acessam o conteúdo do site.
6. Características do acesso à internet: questões sobre o tipo de conexão, sobre o tipo
de dispositivo utilizado e por quantas pessoas, a tutoria ou não da(o) estudante por parte da
responsável e quais ações a(o) estudante consegue fazer na rede, a fim de identificar
demandas de contato alternativo e/ou de assistência estudantil para inclusão digital e também
de levantamento das possibilidades de interação virtual com as propostas da escola;
7. Pensando em nossa comunidade: essa seção trazia duas questões que perguntam às
famílias se elas poderiam ajudar o CAp UFRJ a manter contato com as famílias que não têm
A busca de formas alternativas de comunicação corresponderá a uma segunda etapa do trabalho. O Conselho
Diretor do CAp UFRJ homologou o Grupo de Trabalho sobre Assistência Estudantil, em 16/06/2020, e a
Direção vem buscando alternativas para inclusão digital de estudantes junto à reitoria. Nesse sentido, a segunda
etapa do trabalho da subcomissão dependerá das próximas ações da escola, já em andamento.
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acesso à internet e, se sim, como, a fim de identificar possíveis voluntários para consolidação
de uma rede solidária de comunicação;
8. Comentários: espaço livre para estudantes e famílias colocarem comentários mais
gerais.
O link para o formulário foi elaborado na plataforma do Google e divulgado nos sites
<http://www.cap.ufrj.br>, <https://capnaquarentena.wixsite.com/capufrj> e nas redes sociais
Facebook, Instagram e Twitter no perfil institucional do CAp UFRJ. Ficou disponível para
preenchimento no período de 08/05/2020 a 26/05/2020. Após esse período, validou-se os
dados dos formulários preenchidos comparando com as listagens nominais de 828 estudantes
(809 com matrícula ativa e 19 com matrículas trancadas). E, no dia 03/06/2020,
encaminhou-se à Direção a listagem de 283 estudantes não representados no primeiro período
de preenchimento, ou seja, aproximadamente 34%.
A partir do contato direto (e-mail e telefone) da Direção com as famílias que ainda
não haviam respondido à pesquisa e divulgando novo link para preenchimento do formulário
complementar com as mesmas questões do inicial, obteve-se 161 novos registros,
constatando-se uma representação de 87% do corpo discente ativo, considerando a inclusão
de dados numéricos até 20/06/2020.

Duplicidade das respostas
Durante o tratamento dos dados, foi observado que mais de uma pessoa preencheu o
formulário com informações de identificação, acesso e acessibilidade ao site de uma (um)
mesma (o) estudante, inclusive com respostas diferentes a uma mesma pergunta gerando,
nesse último caso, contradições. Identificou-se casos com: a) dois responsáveis (pai e mãe) da
(o) mesma (o) estudante; b) responsável e estudante e c) dois responsáveis e estudante.
Por último, também foram identificados casos em que o formulário foi preenchido
mais de uma vez, pela mesma pessoa. No formulário inicial, esse tipo de duplicidade foi
solucionada considerando-se a última resposta. No formulário complementar, no caso da(o)
estudante ter sido representada(o) no formulário inicial foi considerado o primeiro registro.
Com o objetivo de tratamento das duplicidades e preservação das divergências de
respostas para uma posterior análise, a equipe optou por indicar o autor nas perguntas que
apresentaram respostas diferentes e, por vezes, conflitantes. Quando era a(o) estudante a
responder, utilizava-se a letra E, quando a resposta era do responsável, a letra R, e quando
eram dois responsáveis diferentes foi utilizado os termos R(Pai) e R(Mãe).
Para efeitos de tabulação dos dados quantitativos, nos casos de duplicidade de
registros com informações contraditórias, as respostas foram substituídas pela categoria
"contradição", mas os dados originais foram preservados.
No que se refere às respostas divergentes, observou-se uma ocorrência maior, como já
era de se esperar, em perguntas relacionadas aos dados de contato dos respondentes, como
email e telefone. No bloco sobre perfil familiar de estudantes, as perguntas com maior
número de respostas divergentes foram: “Dentre essas pessoas, quantas são consideradas
grupos de risco para Covid-19?” e “Durante este período de suspensão das aulas, quantas
pessoas que moram com a(o) estudante podem realizar trabalho remunerado em casa?”. A

diferença entre as respostas pode estar relacionada ao desconhecimento sobre grupos de risco
ou à possibilidade das(os) respondentes morarem em residências diferentes.
Na seção relacionada às características do acesso à internet, também foram observadas
contradições. As perguntas com maior ocorrência de contradições foram: "Quais das ações a
seguir a(o) estudante consegue produzir para ter uma participação ativa e autoral no site
CAp UFRJ na Quarentena?" e "Indique os conteúdos que a (o) estudante costuma passar
mais tempo acessando durante o dia". Os altos números de respostas diferentes
provavelmente estão relacionados ao caráter mais aberto das perguntas, onde várias opções
poderiam ser escolhidas.
Na seção pensando em nossa comunidade, também foram verificadas respostas
divergentes relacionadas a(o) uma(um) mesma(o) estudante na pergunta: "Você teria como
ajudar a escola a manter contato com estudantes que não possuem acesso à internet ou
acessam com dificuldade?"

Validação de respostas
A validação de respostas teve por objetivo: a) identificar quem não havia preenchido o
formulário; b) verificar se a(o) estudante constava na lista oficial de matrículas do colégio e
c) verificar se a turma indicada estava correta.
A partir do primeiro objetivo foi elaborada a listagem de estudantes que não
preencheram o formulário inicial. Este documento foi o primeiro resultado da análise dos
dados, tendo sido entregue para a direção da escola em 03/06/2020. O segundo objetivo
demandou um trabalho de investigação mais aprofundado envolvendo sete registros que não
correspondiam a estudantes matriculados. Ao final dessa etapa, seis deles foram validados
tendo sido fruto de erro no preenchimento do campo nome do estudante, no qual foi inserido
o nome da(o) respondente (responsável pela(o) estudante). Apenas um registro foi descartado
na etapa de validação por não ter sido identificado dentre os membros da comunidade
escolar. Por fim, o terceiro objetivo foi importante porque estudantes e responsáveis, em
muitos casos, colocaram as turmas relativas ao ano anterior, por exemplo.

Tratamento dos Dados
Após validação da identificação e tratamento das duplicidades, a subcomissão de
Recolhimento e Análise de Condições Estudantis de Acesso iniciou a análise dos dados
apresentados. As questões formuladas geraram tipos de respostas distintos: as do tipo
quantitativo e as do tipo qualitativo. As do primeiro tipo contemplaram os dados inseridos no
formulário inicial e no formulário complementar, sendo considerados os dados inseridos até
20/06/2020. Para análise das do tipo qualitativo foram consideradas as respostas discursivas
enviadas até 28/05/20202.
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O período de preenchimento do formulário foi encerrado no dia 26/05/2020. Todos que tentaram
acesso ao link do formulário, após essa data, receberam uma mensagem orientando a enviar email
para a Comissão do site CAp UFRJ Na Quarentena, caso os dados da(do) estudante não tenham
sido preenchidos dentro do prazo. E receberam novo link para preenchimento do formulário. Como

Os dados das questões objetivas foram tabulados incluindo informações de não
preenchimento e de contradições decorrentes de respostas em duplicidades. Os resultados
foram organizados em uma planilha interativa (apêndice 3) que permite filtrar dados por
respondentes, segmentos de ensino, turmas, formulário utilizado e respostas com ou sem
contradição. Nessa planilha constam gráficos dinâmicos e estáticos, esses últimos estão
devidamente identificados.
Para os dados qualitativos utilizou-se o método da análise de conteúdo3, organizada
em três fases: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a
inferência e a interpretação. Após a primeira fase, foram criadas as categorias de análise
representadas pelos códigos disponíveis no apêndice 24. Como unidade de análise foi
considerado o texto de cada resposta, que poderia ser classificado em mais de uma categoria.
Para a etapa de tratamento dos dados das respostas abertas foram considerados os
seguintes campos de respostas:
1. Você teria como ajudar a escola a manter contato com estudantes que não possuem
acesso à internet ou acessam com dificuldade? Se respondeu sim, como?
2. Você tem sugestão(ões) sobre como o CAp UFRJ poderia manter contato com
estudantes que não possuem internet ou acessam a rede com muita dificuldade?
3. Comentários
Com a intenção de gerar uma análise qualitativa a partir das respostas a estas últimas
seções do formulário, realizou-se uma leitura preliminar extremamente cuidadosa para
classificar e quantificar argumentos, sugestões, desabafos e manifestações emocionais. Neste
sentido, faz-se importante ressaltar que em uma mesma resposta muitas vezes vê-se mais de
um argumento ou uma sugestão, o que justifica a inserção de mais de um código em muitos
dos casos. Sublinha-se que em razão do forte caráter interpretativo, uma vez que as respostas
são discursivas, o trabalho avaliativo por parte da subcomissão foi realizado com grande
cautela por três pessoas distintas em um primeiro momento e debatido no coletivo
posteriormente, procurando desta maneira construir uma análise minimamente mais fiel e
imparcial dos dados.
Dos 533 preenchimentos validados, até 28/05/2020, 149 responderam que podem
ajudar a escola a manter contato com estudantes que não possuem acesso à internet ou a
acessam com dificuldade e indicaram maneiras de fazer isso. Dentre as formas de ajuda,
surgiram propostas de: realização de contato telefônico (36 ocorrências); envio de materiais
impressos da escola (03); entregas presenciais (17); e, contatos pela internet (33), a partir de
redes sociais, vídeo chamadas e emails. Algumas pessoas indicaram que também poderiam
ajudar através de doações: de materiais e de serviços (09) e financeiras (22). A maioria das

apenas duas pessoas enviaram e-mail, consideramos a inclusão de seus dados na análise do
primeiro grupo de formulários preenchidos até 28/06/2020.
3
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977. Correspondência: Daiane Dal
Pai Rua Santana, 2008.
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citações sobre doações financeiras tinha como intuito garantir o acesso à internet de
estudantes excluídos digitalmente.
A preocupação com a inclusão digital também foi indicada pela disponibilidade de
treze respondentes de emprestarem dispositivos tecnológicos e de compartilharem o espaço
de suas residências, desconsiderando medidas de segurança no enfrentamento à pandemia e
colocando vidas em risco. Dezesseis pessoas desejam ajudar, mas não souberam indicar
como. Duas pessoas colocaram-se à disposição para auxiliar outras(os) estudantes nos
estudos. Uma pessoa diz que pode auxiliar com informações sobre inclusão digital. Vinte e
três não apresentaram clareza na resposta. E duas pessoas não responderam à pergunta
voltada para a solidariedade, mas quiserem destacar que possuem disponibilidade para
auxiliar a(o) própria(o) filha(o), focando em interesses particulares.
O segundo campo de resposta aberta tinha por objetivo reunir sugestões dos
respondentes para ações de manutenção do contato da escola com estudantes sem acesso à
internet ou com acesso restrito, sendo respondido por (254) pessoas. Dentre as propostas de
meios para a escola manter contato com estudantes surgiram indicação de comunicação por
Whatsapp (22 registros), e-mail (04), vídeo chamada (01) e telefone (57). A finalidade para
os contatos telefônicos foi especificada em algumas respostas: compartilhamento de
informações sobre a escola e conhecimento da situação de estudantes durante a pandemia
(05); manutenção da conexão afetiva com docentes/técnicos (02); estímulo do processo
criativo durante o período de suspensão de aulas (01); e, orientação de estudos, assim como
canal para esclarecimentos de dúvidas por docentes (03).
Durante a análise percebemos que muitas respostas não focaram na manutenção do
contato e do vínculo entre a escola e toda a comunidade estudantil. Mas apresentaram
preocupação com a rotina de estudo, aplicando esforço para indicar soluções alternativas de
ensino ou de orientação para aprendizagens autônomas, como entrega de materiais referentes
à escola (71), como apostilas, livros, apostilas, outros impressos e até arquivos salvos em pen
drive. Algumas respostas indicaram a possibilidade de famílias deslocarem-se até a escola
para retirada de materiais (21) e outras apontaram para a possibilidade da escola entregar
materiais diretamente nas residências de estudantes (02).
Além disso, também registramos ocorrência das seguintes ideias: organização de
programas de tutoria/monitoria (02); produção de conteúdos didáticos em vídeo (10);
divulgação de dicas de atividades (03); disponibilização do espaço escolar somente para
estudantes com dificuldade de acesso à internet e empréstimos de equipamentos tecnológicos
da/na escola (01); e, divulgação de conteúdos de ensino em site (01).
Das respostas que sinalizaram interesse na realização de atividades remotas ainda
sugeriram formas de arrecadação financeira para inclusão de estudantes que sofrem exclusão
digital: buscar recursos da UFRJ e do governo federal (16); promover campanhas de doação
(16) e de apadrinhamento digital (03); negociar parcerias privadas com operadoras de celular
(03). Além disso, constatou-se uma indicação de que prover o acesso à internet, incluindo
pagamento do serviço e a compra de equipamentos necessários, é dever de cada responsável
interessado na educação de sua filha ou de seu filho.

A preocupação com o período posterior à pandemia também surgiu em algumas
respostas (06), dialogando com questões como: suspensão/cancelamento do ano letivo (02);
redução de ano letivo e realização de aulas interdisciplinares (01); e, oferta de aulas de apoio
para estudantes excluídos das atividades remotas (03).
O terceiro e último campo destina-se a comentários livres. Diante de um cenário de
(164) respostas a este campo foi possível identificar 76 pessoas fazendo alguma referência a
atividades remotas de ensino, sendo 69 responsáveis e 7 estudantes. Dentre essas respostas
constatou-se 51 ocorrências explicitando defesa do ensino remoto e foi possível identificar
seis argumentos específicos: urgência de rotina para estudantes (11); ociosidade de estudantes
(04); comparação com outras escolas (07); atraso de conteúdos (07); não previsão de retorno
às aulas (06). Entretanto, também constatou-se 22 ocorrências evidenciando respostas
contrárias ao ensino à distância e foram diagnosticados sete diferentes argumentos:
estressante para alunos (06); exclusão de estudantes (05); impossibilidade de auxiliar o/a
filho/a (03); sobrecarga dos responsáveis (04); não substituem aulas presenciais (05);
priorizar a vida e não as aulas (10).
A maioria dos comentários que demonstraram preocupação com a imposição de aulas
remotas ou com a ausência delas foram feitos por familiares de estudantes. Tal questão pode
nos levar a pensar que tal defesa ou contrariedade pode representar mais a vontade de
responsáveis por discentes do que propriamente por elas(es). Entretanto, é imprescindível
sinalizar que até à época da finalização do preenchimento dos formulários por parte das
famílias, a UFRJ e, consequentemente, o Colégio de Aplicação foram contrários à adoção da
Educação à Distância.
Ressalta-se que, também observou-se 17 registros destacando alguma orientação
docente para estudo, mas não necessariamente aulas on-line. E, ainda, a enunciação de um
senso de responsabilidade e de solidariedade percebida em 15 registros que indicam a
inclusão de todos e de todas como questão. Além disso, há indicações de desejo por maior
contato direto do corpo docente com estudantes (16) e destaques sobre a importância da
manutenção dos laços afetivos entre estudantes e a escola (13);
Neste último campo destinado a comentários livres também foi representativo o
quantitativo de respostas que expressaram: elogios ao site CAp na Quarentena (16);
manifestações de saudade e carinho (12); manifestações de apoio e de confiança na escola
(13); reclamação sobre demora na divulgação de informações e de decisões da escola (12);
disponibilidade para ajuda solidária (18); sugestões de plataformas para acesso remoto (08);
manifestações contra o Bolsonaro (02); elogios à iniciativa do formulário (20); críticas ou
dúvidas sobre o formulário (02); críticas à falta de intuitibilidade do site (02); preocupação
com o pós-pandemia (10); preocupação com o planejamento e com as soluções da escola
durante e após a pandemia (05); disponibilidade para auxiliar o próprio filho (01).
Por fim, foram identificadas 08 respostas que explicitaram aguardar retorno sobre
questões específicas da escola (enviadas à direção no dia 16/06/2020) e 03 respostas não
categorizáveis.
Após análise das respostas dos três últimos campos supracitados e considerando 12
registros que explicitam dificuldades e preocupações pessoais, foi possível observar

realidades diversas, expondo a necessidade de esclarecer que para além de acesso à internet,
há outras problemáticas que inviabilizam pensar as atividades remotas como atividades
obrigatórias sem com isso acirrar desigualdades. Dentre elas: arranjos familiares em que
responsáveis necessitam sair para trabalhar fisicamente e precisam deixar suas(eus) filhas(os)
aos cuidados de terceiros; ausência de equipamentos suficientes para que responsáveis e
suas(eus) filhas(os) possam trabalhar e estudar simultaneamente; dificuldades de
relacionamentos entre responsáveis e suas (eus) filhas (os) e uma preocupação com o possível
desgaste da relação; questões emocionais e econômicas em razão de estarmos vivendo uma
pandemia. Neste sentido, uma grande quantidade de respostas explicitaram um desejo por
orientações e fortalecimento de vínculos por meio de maior contato de discentes com
docentes bem como entre colegas da escola, sem com isso clamar por atividades formais
curriculares. É preciso enfatizar também que a maioria das respostas nestes últimos campos
foram realizadas por responsáveis, expressando, como dito anteriormente, muitas vezes
desejos por parte destes para com discentes.

Considerações Preliminares
No que diz respeito às questões qualitativas, foi possível perceber um espectro de
opiniões muito diverso. Como o espaço dava uma certa liberdade, as famílias expressaram
pontos de vista que ora iam desde manifestações ao encontro das perguntas feitas, ora
naturalizavam o acesso à internet como algo universal e igualitário. De igual forma havia
respostas que demonstravam interesses particulares em ter garantido o acesso de sua(seu)
tutelada(o) sem declararem preocupação com as(os) demais, mas por outro lado a maioria
evidenciou inquietação com as famílias que não possuem acesso ou têm de forma bastante
precária, sugerindo diferentes formas de colaboração (financeira, de doação e/ou empréstimos
de equipamentos, de cessão de espaço em suas residências para acesso à internet). Algumas
famílias, por sua vez, indicaram o papel da Universidade, como instituição pública que é, de
prover os mecanismos para que todas as famílias, indistintamente, possam ter acesso àquelas
possibilidades escolhidas para a continuidade das atividades definidas pela escola. Há ainda
um forte debate de ideias nas respostas das famílias no que diz respeito à adoção de uma
Educação Remota pela Universidade, onde argumentos ora contrários, ora em defesa
aparecem e, por vezes, até se sobrepõem numa mesma resposta.
Por uma questão de preservação das informações pessoais das famílias e das
respostas, que por vezes identificam os respondentes, optou-se por apresentar apenas o
substrato das informações, de forma a preservar as identidades.
Por fim, esta subcomissão gostaria de salientar que, apesar de todos os aspectos
supracitados, há, por parte de estudantes e famílias, um vívido movimento de afeto pelo
colégio, entendendo que o momento que vivemos requer cautela e atenção para com todas as
pessoas envolvidas na comunidade escolar. Esse movimento procura levar em conta aspectos
que não aprofundem as desigualdades tampouco perdendo de vista a garantia de oferecer à
nossa comunidade escolar um ensino de qualidade, nossa marca ética e político-pedagógica.

APÊNDICE 1
Modelo do Formulário - CAp na Quarentena

 APÊNDICE 2

Listagem de códigos de filtragem com comentários representativos

Você teria como ajudar a escola a manter contato com estudantes que não
possuem acesso à internet ou acessam com dificuldade?
TEL - Contato telefônico:
TEL1 - Chamadas de áudio
TEL2 - Mensagens de texto (SMS)
Responsável: “Acredito que apenas por telefone conseguiríamos contato nesse momento
sem o acesso à internet.”
Estudante: “poderia ligar para o colega pelo celular para atualizar, apenas”

COR - Envios de materiais impressos:
COR1 - Pelos Correios
COR2 - Sem especificação da forma de envio
Responsável: “Seria melhor conseguir algo para ajudar os alunos que não tem internet nem
celular. Talvez dando cópias do material escolar, os enviando para suas residências”

ENT - Entregas presenciais em residências de estudantes:
ENT1 - Impressão/cópia e entrega
ENT2 - Arquivos em pen drive/cd room
ENT3 - Entregas e comunicações verbais diretas somente em residências próximas
Estudante: “Se morar perto de mim , posso ajudar compartilhando a internet ou indo na casa
da pessoa falando o quais são os conteúdos”
Responsável: “Me disponho a ir até a casa dos alunos em qualquer local do subúrbio ou
Baixada”

MAT - Doações de materiais e de serviços:
MAT1 - Material impresso/cópia
MAT2 - Plataforma gratuita
MAT3 - Pacote de dados de operadoras
MAT4 - DVD portátil
Estudante: “Imprimindo trabalhos e levando até os que moram mais perto e passando
questões pelo telefone”
Responsável: “Eu trabalho em uma empresa de tecnologia... A Cisco... estamos
disponibilizando uma plataforma de colaboração on-line gratuita... poderia falar com o AM
que atende a UFRJ para providenciar... sobre o acesso à internet, não sei como poderia ser
resolvido... participei de um projeto aqui no estado do rio em que uma prefeitura contratou
uma operadora para prover internet para toda a cidade. Posso ver com eles como fizeram e
como contrataram e passar pra vcs.”

DOA - Doações financeiras individuais e/ou coletivas para compras de:
DOA1 - Dispositivos de acesso à internet

DOA2 - Custeio de internet
DOA3 - Chips
DOA4 - Pacote de dados
DOA5 - Contribuição para correio ou motoboy
DOA6 - Doação sem especificação
Estudante: “Se todas as pessoas dessem uma contribuição voluntária de ao menos dois reais
poderíamos comprar chips de acesso a internet “
Responsável: “Posso pagar um plano de internet móvel da operadora claro com 12gb de
internet.”

EMP - Empréstimo de materiais, serviços e espaços de estudo:
EMP1 - Internet
EMP2 - Computadores e outros dispositivos
EMP3 - Espaço compartilhado
Responsável: “Posso trazer para minha casa , pois tenho um espaço aberto e grande que
podemos colocar o computador no espaço para estudar”

RSW - Redes sociais (Whatsapp, Facebook, Instagram, Skype e Twitter)
Estudante: “Poderia me comunicar com os meus colegas que tem um uso restrito de internet
via redes sociais (whatsapp, instagram, twitter, facebook)”
Responsável: “Apenas repassando mensagens em grupo de Whatsapp, pois trabalho
3x/semana fora de casa e 2x/semana em casa.”

EMA - Contato por E-mails
Responsável: “Retransmitindo informações por Whatsapp e e-mail.”

CHA - Realização de videochamadas
Responsável: “Contato telefônico ou vídeo chamada.”

DUV - Não sabe como ajudar, mas se coloca à disposição
Responsável: “Me disponho a ajudar mas a princípio não sei como. Precisaria saber um
pouco mais sobre a dificuldade destes alunos.”

SCL - Resposta sem clareza
Responsável: “Estando junto do mesmo”

FIP - Respostas com foco em interesse particular, destacando disponibilidade para auxiliar
estudante pela(o) qual é responsável
Responsável: “Nesse momento eu estou em casa e tenho bastante tempo disponível pra
ajuda ela!”
Responsável: “Me disponibilizo a ajudar o ****** com qualquer ação necessária..”

ANE - Oferece ajuda para auxiliar outras(os) estudantes nos estudos

Responsável: “Orientando e tirando dúvidas por videochamada (quem tiver internet mas
acessa com dificuldade) ou por telefone a realizar as tarefas.”

AID - Responsável pode auxiliar com informações sobre inclusão digital
“Posso fazer contato por telefone, ou auxiliar com informações de assistência/inclusão
digital.”

Você tem sugestão(ões) sobre como o CAp UFRJ poderia manter contato com
estudantes que não possuem internet ou acessam a rede com muita dificuldade?
WHA - Compartilhando arquivos e mensagens por whatsapp:
Responsável: “Acredito que uma boa solução seria a utilização do whatsapp, sendo esta uma
ferramenta utilizada praticamente por todos.”
Responsável: “Seria melhor algum arquivo que pudesse ser transmitido pelo whatsapp”

CON - Realizando contato por telefone (áudio e SMS). Alguns indicam objetivos para o
contato:
CON1 - Contato afetivo entre estudantes e docentes/técnicos
CON2 - Contato diário para estímulo do processo criativo
CON3 - Contato para colher e passar informações
CON4 - Contato para orientação de estudos aos responsáveis/estudantes
CON5 - Canal de dúvidas com docentes
Estudante: “acompanhar esses alunos diariamente por ligação, passando algumas atividades
básicas, só pro aluno não ficar totalmente sem tarefas. tipo, pedir pra ele escrever um texto
de 25 linhas sobre um lobo (?), sabe? exercícios mais básicos só pra continuar estimulando o
processo criativo”
Responsável: “Durante o pico, acho que a melhor forma é fazer contato com o responsável e
combinar uma ligação diária para atualização do que eventualmente possa estar
acontecendo com as atividades remotas da sua turma. Encontrar alguma forma de que , pelo
telefone, ele traga alguma contribuição, caso o aumento do acesso à internet não seja
possível. Ainda que com a contribuição reduzida, ele poderá trocar áudios que sejam
mediados com o grupo pelo responsável em parceria com o SOE.
Após o pico, acho que a escola poderia viabilizar o espaço escolar para esses estudantes
acessarem a rede e as atividades na sala de aula, enquanto outros estudantes a fariam de
casa.”
Responsável: “Para manter o contato, acho que uma ligação de professor ou funcionário que
a criança tenha um relacionamento afetivo poderia ajudar.”

MAI - Realizando contato por e-mail
Estudante: “Carta ou email”

VCH - Realizando vídeo chamadas
Responsável: “Telefônico ou vídeo chamada.”

CAS - Dirigindo-se presencialmente aos endereços de estudantes
Estudante: “O CAp poderia entregar material na casa do estudante”

ETG - Entregando materiais (na escola, pelos Correios, por transportes rápidos ou por
estudantes/familiares voluntários):
ETG1 - Impressões/Material impresso
ETG2 - Apostilas (desdobramento de material impresso)
ETG3 - Livros
ETG4 - Buscar na escola
ETG5 - Correios (cartas, correspondências)
ETG6 - Motoboy
ETG7 - Materiais digitais em Pen Drive
Responsável: “Entrega de material impresso na escola aos responsáveis dos estudantes que
não possuem acesso a internet “
Responsável: “Envio pelo correio ou motoboy com os valores referentes às contribuições
mensais que fazíamos”
Responsável: “Pode-se criar material que não seja ao vivo, conteúdo gravado, e enviar pelo
correio. Mandar material impresso e/ou material eletrônico via pendrive. A escola
providenciaria um conjunto de dois pendrives para cada aluno nesta situação. O responsável
pelo aluno pegaria o pendrive com da semana 1, quando o responsável for pegar o conteúdo
da semana 2, ele deixaria o pendrive da semana 1 e pegaria o pendrive da semana 2. Assim
seria possível ter uma forma dinâmica de atualização dos conteúdos para estes alunos.”

TUT - Organizando programa de tutoria/monitoria voluntária
Responsável: “Tendo tutores: professores ou pais/responsáveis que se voluntariarem a
auxiliar nas atividades através de contato telefônico.”

DIC - Divulgando dicas de atividades, leituras e jogos pré-existentes
Responsável: “Dando dicas de atividades, leituras, jogos…”

VID - Produzindo conteúdo em vídeo:
VID1 - Gravação e disponibilização em vídeo
VID2 - Vídeo-aulas
VID3 - Vídeo-conferência
Responsável: “Por plataforma ou videoconferência, agendando a entrega no colégio, ou
fazendo a entrega em sua residência, contatos nos grupos.”

DEE - Sugere que a escola disponibilize acesso ao espaço escolar
Responsável: “Abrir na escola, horários pré-marcados, para que os estudantes tivessem
acesso, mantendo o distanciamento e higiene das instalações. “

DMS - Disponibilizando conteúdos em site
Responsável:
“A possibilidade, q vejo,a princípio seria disponibilizar um conteúdo de
matérias em algum site, após as aulas por vídeos,e esses alunos com dificuldade de acesso

a internet, pediriam ajuda para amigos e vizinhos para a impressão esse conteúdo. Em
relação às dúvidas,eles tirariam nesse próprio site.”

UNI - Buscando recursos da UFRJ e do governo federal para inclusão digital
Responsável: “O governo federal, disponibilizar verba, para enviar o conteúdo das aulas por
Sedex aos alunos que não tenha acesso a internet.”
Responsável: “A escola fornecer a esses alunos tablets que acessam exclusivamente ao
conteúdo escolar, bloqueados para jogos ou outro entretenimento.”
Responsável: “Pleitear ao Reitor inclusão digital para os que não têm acesso a internet”

EPC - Emprestando equipamentos da escola:
EPC1 - Emprestar os computadores da escola
EPC2 - Empréstimo de dispositivos móveis com internet
Responsável: “Disponibilizando dispositivos (computador ou notebook) no próprio colégio,
com acesso a internet, resguardando todas as medidas preventivas de proteção ao contágio
pelo Covid-19, como horários alternativos com escala de uso do espaço, distanciamento
físico dentro da sala, uso de máscaras, álcool gel para higiene etc.”

CAM - Promovendo campanhas de doação financeira com a comunidade interna e/ou
externa
CAM1 - Vaquinha
CAM2 - Mobilização de parlamentares
CAM3 - Uso de contribuições voluntárias prévias das turmas
Responsável: “A partir de identificação das dificuldades e a quantidade de alunos com estas
dificuldades, poderia ser feita uma vaquinha on line em toda comunidade que subsidiaria
chips 4G com franquia de dados compatível ao volume de dados necessários ao
acompanhamento das aulas.”

CAP - Promovendo campanha de apadrinhamento digital
Responsável: “Temos uma comunidade diversa financeiramente falando. Talvez a
solidariedade possa ser a chave nesse momento. Uma campanha para doação de
smartphones/ tablets sem uso e apadrinhamento de alunos.”

RED - Incentivando redes de apoio entre:
RED1 - Vizinhos e amigos que possam ceder acesso à internet e uso de dispositivos
RED2 - Estudantes/responsáveis que moram próximo (compartilhamento de
informações, materiais, internet e espaço para estudo)
RED3 - responsáveis que possam emprestar/doar dispositivos e/ou pagamento de
planos de internet móvel
Responsável: “Telefone, pessoas da comunidade capiana que morem próximo”
Responsável: “Combinar do aluno assistir aula na casa de um amigo próximo que tenha
internet disponível.”

PAR - Buscando parcerias privadas (como operadoras de celular) que possam oferecer
chips gratuitos e/ou aparelhos de celular

Responsável: “Vocês devem buscar parceria com a iniciativa privada e/ou organizações de
apoio ao ensino”

RES - Responsável sugere que o acesso à internet é dever de cada família:
Responsável: “A sugestão é o interessado arcar mensalmente com a despesa de acesso à
internet e comprar um computador ou laptop para o estudante.”

NAO - Não apresenta sugestões
“Responsável: Eu não conheço a realidade de todos os estudantes do CAP. Conheço alguns
colegas de classe da minha filha e respectivos responsáveis. Em relação a esses conhecidos
me parece que todos tem acesso. Inclusive eles se comunicam por redes sociais. Eu não sei
como poderia ajudar outros que se encontram em desvantagem em relação ao acesso, mas
me coloco à disposição para que ajudar de maneira que não prejudique a quarentena.”

NCL - Resposta sem clareza
Estudante: “Sim , poderia mandar para o responsável um roteiro de como estudar na
quarentena , aproveitando materiais didáticos de anos anteriores e propondo atividades
alternativas ,(já informadas no roteiro) , como reflexões escritas , textos , etc .
Se possível, mandar em formato pdf, que são mais fáceis de baixar e podem ser usados
como material didático para pessoas com menos acesso , e a partir deles podem surgir ,
resumos , textos , enfim , aprendizado.”

POS - Preocupações e sugestões para o período pós-pandemia:
POS1 - Suspensão/cancelamento do ano letivo
POS2 - Sugestão de redução do ano letivo e realização de aulas interdisciplinares
POS3 - Aulas de apoio com estudantes excluídos das atividades remotas
Responsável: “O material pode ser impresso solidariamente pelas famílias dos colegas e ao
retornar a escola, estes alunos poderiam receber uma atenção especial e aulas de apoio até
que seu conhecimento seja nivelado.”
Responsável: “Auxílio emergencial da UFRJ para banda larga aos estudantes carentes;
impressão e orientação de trabalhos aos estudantes sem internet nesse momento; Tv pública
para gravação de aulas; aulas interdisciplinares; redução de dias letivos tradicionais e
incorporação de novas formas de ensino.”
Estudante: “Eu acho que deveria ser anulado o ano ou então arrumar um jeito te enviar
material manualmente, pois acho que seria injusto implementar o ead tendo em vista que
muitos alunos não poderão assistir.”

Comentários livres
DEF - Comentários que indicam defesa de aulas remotas. Alguns deles apresentam os
seguintes argumentos:
DEF1 - Urgência de rotina para estudantes
DEF2 - Ociosidade de estudantes
DEF3 - Comparação com outras escolas
DEF4 - Atraso de conteúdos
DEF5 - Não previsão de retorno às aulas

Responsável: “Não sou muito a favor desse método de ensino (EAD)mas como estamos em
um período de pandemia e não temos uma certeza de quando isso tudo vai acabar, talvez no
momento seja uma alternativa. Para os pequenos vai ser difícil no início mais vamos fazer de
tudo para dar certo.E vamos continuar pedindo a Deus que tudo isso passe logo para que
possamos voltar a nossa rotina.Eu creio e tenho muita fé que vamos sair mais fortalecidos
de tudo isso.”
Responsável: “Minha filha de 7 anos que está 1 ano do ensino fundamental 1 está tendo aula
pelo youtube e Whatsapp e está dando certo. E o meu filho de 15 anos que está 9⁹ ano
também está com aula de vídeo chamada das 14:00 ás 17:00 e ainda têm o intervalo do
recreio, o colégio que ele estuda é "administrado pela aeronáutico". O colégio manda o link
de cada aula é todos os alunos da turma dele entra na sala e professor da aula. O Cap
deveria tentar com essas aulas online. Claro que não é a mesma coisa de ter aula presencial,
mas ajuda aos alunos não ficarem muito atrasados. Nós não temos impressora, mais os
professores manda o dever por Word e eles respondem as perguntas no caderno e tira foto e
manda os trabalhos e provas para o e-mail do professor.”
Responsável: “Gostaria muito que a escola tivesse algum tipo de atividade para os alunos,
mesmo que não fosse possível diariamente, mas pelo menos 3 x na semana. Estão muito
ociosos. Os que têm acesso a internet não terão dificuldades em se adaptar a uma nova
realidade, eles são rápidos e aprendem na mesma velocidade. ”
Responsável: “Espero que a escola entenda que neste momento difícil que estamos
passando, algo deve ser feito pelas crianças. Deixar para depois, ao meu ver é mais
prejudicial do que não fazer nada. Se perde o ritmo, a continuidade! Temos que nos adequar a
realidade, e trabalhar em cima dela, chegando a um melhor”
Responsável: “Apesar das limitações de muitos estudantes, que possuem dificuldades de
acesso à internet, considero que seria muito produtivo para os estudantes da UFRJ a
disponibilização de conteúdos à distância para atividades em casa, a exemplo do que muitas
escolas particulares já vêm fazendo.”
Responsável:“É muito importante que eles comecem a terem aula online, pois é o que eles
mais querem. Pelo menos meu filho e acredito que os amigos dele também. O aprendizado é
muito importante, agora mais que nunca.”

ARG - Argumentos contrários às aulas remotas
ARG1 - Estressante para estudantes
ARG2 - Exclusão de estudantes
ARG3 - Impossibilidade de auxiliar a(o) filha(o)
ARG4 - Sobrecarga dos responsáveis
ARG5 - Não substituem aulas presenciais
ARG6 - Priorizar a vida e não as aulas
Responsável: “Sei da importância da aprendizagem, mas, agora, o mais importante é
proteger-se. Os estudantes terão muito tempo pela frente para se dedicarem aos conteúdos
escolares.”
Responsável: “Não sou favorável ao envio de atividades que tenham como objetivo substituir
as aulas presenciais. Entendo ser o momento apenas de preservar a saúde física e mental de
todos. As atividades devem permitir apenas a manutenção do laços com a escola, amigos e
professores.”

Responsável: “Não vejo necessidade de trabalhar currículo neste momento. No máximo,
atividades livres que não sobrecarreguem nem o aluno e familiares, nem os professores. O
momento é bastante difícil para todos. Beijos e cuidem-se.”
Responsável: “Como profissional de saúde que continua trabalhando e em um ambiente
muito difícil, prefiro que meus filhos não tenham aulas on line”
Responsável: “Estamos vivendo um momento ímpar, difícil, sofrido e como profissional de
saúde tenho percebido que todos os nossos esforços tem sido para dar conta do trabalho,
das tarefas domésticas e o cuidado rotineiro com as crianças. Contudo, não temos nos
ocupado com eles no sentido de estimular espaços de troca, conversa ENTRE as crianças
sobre os que estão sentindo neste período de “suspensão da vida em sociedade”. Penso que
se a escola e a comunidade se apoiassem para promover tal encontro, seria fundamental.
Não defendo aulas virtuais com conteúdos do ano letivo. Mas rodas de conversas com as
crianças para as crianças expressarem o que estão passando, sentindo. Que as crianças que
não tenham acesso à internet tbm possuam ouro canal de expressão. E que esse tema
permeie as aulas presenciais quando elas voltarem. Para os alunos do fundamental I, o
“tempo” foi eleito como tema condutor do projeto pedagógico em 2020 e eis que ele tratou
de transformar-se e nos mostrar que talvez o nosso tempo, tal como conhecíamos, pode ser
diferente do tempo do universo. Ou que talvez essa distinção que fizemos entre humanidade
e natureza, não caiba mais no tempo pos pandemia. Acredito que nossas crianças saibam
mais sobre isso do que nós adultos. Precisamos ouvi-las. Vamos fazer essa escuta juntos?”
Responsável: “Sei que todos precisaremos nos adaptar a essa nova realidade que se
apresenta mas não tenho “pressa” para “recuperar tempo escolar perdido”. Não acredito que
funcione assim. Entendo que é um momento novo para todos. Tenho outro filho em escola
particular que está tendo 2 horas de aula on-line por dia. No início ele estava gostando.
Percebo agora que está angustiado. As aulas são confusas, barulhentas. A concentração
deve ser redobrada. Ele dispersa... Como ele também tem perda auditiva leve/moderada,
muito do que é falado pela professora e colegas se perde nos ruídos. Percebo que também
para a professora é tenso. Gosto muito da iniciativa do Cap de continuar o contato com os
estudantes (que estão “criando mofo”) mas não acho que o conteúdo que venha a ser
transmitido possa ser considerado conteúdo aplicado. A meu ver o primeiro semestre 2020
deveria recomeçar quando as aulas voltarem.”
Responsável: “Não nos agrada, como pais, a ideia de conteúdos online, uma proposta de
educação que possa excluir, de alguma forma, outros alunos. Como professor, luto contra
isso nas redes em que trabalho - a estadual e a municipal. Não sabemos se a proposta seria
exatamente essa, perdoem-nos caso tenhamos entendido de maneira equivocada. Como
disse no questionário, meu filho teria acesso aos conteúdos, mas e as outras crianças?
Confiamos no trabalho do CAp-UFRJ e estamos juntos, seja qual for a decisão. Mas os
tempos atuais pedem calma e solidariedade. Vários fatores podem afastar alguns alunos, o
que não seria justo. E não nos cabe julgar de maneira alguma. Isso vai passar. Cuidem-se e
fiquem bem.”

CDE - Maior contato direto entre docentes e estudantes
Responsável: “O MOMENTO É DIFÍCIL, MAS VAMOS SUPERAR! CADA UM DE NÓS FAZENDO
SUA PARTE!. Acho importante o contato das crianças com os professores e a manutenção
das atividades, em casa, nesse período da pandemia! Temos tentando incluir nas atividades
do dia a dia o Ensino necessário sem cobrança e tentando manter o interesse da ***** pela
leitura e escrita, já que ela está na fase da alfabetização.”

INC - Preocupação com inclusão/solidariedade

Responsável: “Me orgulha ter um filho estudando numa instituição tão séria e preocupada
com TODOS os alunos! Parabéns pela iniciativa!”
Estudante: Não fez tanto sentido esse formulário pois se analisarmos que pessoas que não
tem acesso a Internet não conseguiram respondê-lo seria melhor a escola telefonar para as
famílias que não tem acesso e fazer o mesmo questionário por telefone

ELO - Elogios ao site CAp Na Quarentena
Estudante: “estou achando muito legal a plataforma! infelizmente tem pessoas que não tem
condições de acessar. e tenho uma proposta, se vocês quiserem dar aulas onlines poderia
ser pelo aplicativo zoom, e que as anotações dos cadernos não fosse obrigatórias nas aulas
online (se tiver) pois a maioria dos alunos deixaram os cadernos no armário da escola!”.

SAL - Manifestações de saudade e de carinho
Estudante: “Sou aluna nova na escola, ter conseguido entrar foi uma vitória muito grande
para mim, dentre todas as escolas as quais eu passei, o Cap sempre foi minha primeira
opção. Não me arrependo de forma alguma de ter feito essa escolha e estou achando incrível
a forma afetuosa que a escola está se portando perante esse momento difícil, onde todxs
precisam de um abraço! #estamosjuntosnessa #fiqueemcasa.”

APO - Manifestações de apoio e de confiança nas decisões da escola
Responsável: “Gostaria de dizer que confio na escola que escolhi para meu filho e apoio
100% a decisão de vcs diante dessa situação tão difícil. Todo meu apoio a todos os
professores. Que todos estejam conseguindo se proteger e proteger a sua família.”

DEM - Reclamação sobre demora na divulgação de informações e de decisões da escola
Responsável: “Prezados,
É com perplexidade que vejo a direção do CAp iniciar os questionamentos sobre a
quarentena, somente dois meses após o início do isolamento social. Por se tratar de um
colégio Federal, esperava mais proatividade e compromisso com o ensino dos alunos.
Independente da possibilidade ou não do colégio ministrar aulas online, já poderia ter sido
tomada a iniciativa, junto com os professores, de disponibilizar conteúdos para pesquisa,
revisão de matéria, etc. Nesse período, para os alunos, qualquer conteúdo disponibilizado e
orientado pelos professores do CAp, seria muito útil para reforço e continuidade do conteúdo
programático, o que iria facilitar bastante aos alunos após o retorno das aulas. Não precisa
de estrutura, internet, etc. Hoje, quase todos os alunos possuem celular e os professores
poderiam passar os conteúdos através de grupos de whatsapp. Para finalizar, entendo que o
colégio precisa tomar mais iniciativa, em relação ao ensino dos alunos, durante o período de
quarentena, para minimizar o impacto da falta de aula presencial.”

AJS - Oferecem ajuda solidária
Responsável: “Estou à disposição do CAp no que entenderem necessário”

DIF - Compartilham dificuldades e preocupações pessoais
Responsável: “Estamos vivendo um momento muito delicado. Nossa filha tem ficado
durante a semana na casa da avó, que é deficiente, enquanto nós pais estamos tendo que ir
trabalhar. Só estamos tendo contato com ela final de semana. Tendo em vista, esse
momento. Não sou a favor do ensino a distância, acredito que a carga despejada nas
crianças, neste momento tão delicado, em que elas se encontram enclausurados, pode
acarretar problemas psicológicos. Não sou uma especialista, mas pelo que tenho visto de

amigos vivendo com seus filhos esse tipo de aprendizado, faz com que eu não queria isto
para minha filha. Grata por nos escutarem.”

LAÇ - Destacam a importância da manutenção dos laços afetivos entre estudantes e escola
Responsável: Não tenho infelizmente uma sugestão, mas gostaria que o Cap tivesse uma
sala de conversar ao vivo com cada turma com seus professores não aula poderia ser 1 vez
por semana,mas sim um bate papo com seus alunos ainda mais na idade que a 13 B tem.
Saber como estão, falar sobre esse vírus, como ter cuidado, fazer uma roda de leitura. Essa
seria minha sugestão. E eu acredito em vcs.

PLA - Sugestões de plataformas para acesso remoto (YouTube, CEDERJ, Zoom,
Classroom, Facebook, da UFRJ)
Responsável: Não seria possível utilizar a plataforma do CEDERJ que já está pronta para ser
utilizada? Fazer algum tipo de convênio. Utilizar o conhecimento das pessoas que fazem a
gestão desta plataforma uma vez que a própria UFRJ participa desta iniciativa?

BOZ - Manifestações contra Bolsonaro
Responsável: “Que nunca mais elegemos um fascista enlouquecido para presidir o nosso
país !!!”

FOR - Elogios à iniciativa do formulário
Responsável: “Parabéns pela iniciativa! Contem comigo!”
Responsável: Acho muito importante este levantamento, mas com a clareza que muitas
famílias não vão preencher por não terem acesso à internet.

CRI - Críticas ou dúvidas sobre o formulário
Estudante: “Não fez tanto sentido esse formulário pois se analisarmos que pessoas que não
tem acesso a Internet não conseguiram respondê-lo seria melhor a escola telefonar para as
famílias que não tem acesso e fazer o mesmo questionário por telefone”

ACE - Críticas à falta de intuitibilidade do site:
Responsável: “Eu achei a ideia do site demais. Mas a entrada do site não é tão espontânea e
intuitiva como um aplicativo. Também achamos que seria legal vcs começarem a mandar um
desenho de planejamento dessa volta, mesmo que não tenha um cenário definido, pois
estamos muito no escuro e isso causa uma incerteza do futuro. Mesmo que só um esboço
de como vcs estão pensando em recuperar as aulas. De resto sentimos imensa saudade da
comunidade capiana, podem contar com a gente.”

ORI - Defendem a orientação docente para estudo, mas não necessariamente aulas
on-line.

“Responsável: Estou sentindo falta de uma aproximação do CAP com os alunos. Eu não
quero aulas virtuais substituindo aula presencial, até mesmo porque não acredito que seja
eficiente nesse momento. Mas acho que atividades pedagógicas, seja vídeos feitos pelos
professores ou já existentes indicados pelos mesmos, trabalhos ou pesquisa, séries, debates,
estudo dirigido, indicação de leitura ou texto, desafios, por exemplo, ajudariam os alunos a
passar esse momento e reforçaria o vínculo e o sentimento de pertencimento do aluno. Fica

minha sugestão. Espero que esse formulário seja o primeiro passo pra concretizar algo
nesse sentido.
Não consigo vislumbrar nesse exato momento como ajudar aos alunos que não possuem um
acesso adequado ou nenhum a internet, mas podendo fazer algo que esteja ao meu alcance,
farei!”

DAE - Recado à DAE sobre controle de shorts femininos
“Estudante: :sdds das aulas presenciais e para a direção adjunta de ensino do CAp ufrj:
existem coisas mais importantes para lidar além dos shorts das meninas”

PPP - Preocupação com o pós-pandemia (atenção à saúde mental de estudantes,
organização do calendário escolar)
Responsável: “Difícil situação que estamos vivendo! Precisamos pensar juntos na saúde
mental de nossas crianças pós pandemia! Nunca mais seremos os mesmos! Perdemos
amigos, vizinhos e familiares distantes :(“

RET - Aguardam resposta/retorno da escola
Responsável: “O que @s professor@s, coordenador@s e direção acadêmica estão
discutindo como formas de manter contato com estudantes que NÃO possuem internet ou
acessam a rede com muita dificuldade? Quais sugestões surgiram nas reuniões que vocês
fizeram sobre esse tema?”

PPL - Preocupação com o planejamento e soluções da escola durante e após a pandemia
“Responsável: Entendo as dificuldades ,o momento que estamos passando com a
quarentena. MAS COMO O CAP IRÁ FAZER COM OS ALUNOS? ACREDITO QUE, COMO ELES
NÃO ESTÃO TENDO AULAS ONLINE, QUANDO TUDO PASSAR ESTUDARÃO À TARDE E AOS
SÁBADOS TB PARA TENTAR RECUPERAR O TEMPO QUE NÃO TIVERAM AULA. ISSO SERÁ
POSSÍVEL????”

CLZ - Comentários não categorizados:
Responsável: “Criatividade nesse momento é crucial!”
Estudante: “Só quero voltar a estudar“
Responsável: “Ansiosos pelas atividades!”

APF - Disponibilidade para auxiliar o próprio filho
Responsável: “Nossa família está a disposição para auxiliar o estudante ****** no conteúdo
que for proposto.”

APÊNDICE 3
Planilha Interativa
(Documento anexado - Imagem Ilustrativa)

