ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E AMIGOS DO
COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ – CAp UFRJ
apacap.org
RELATO DO CONDir do CAp UFRJ
Reunião Remota do Conselho Diretor - ConDir, de 23 de junho de 2020, 14 h.
O Conselho Diretor (ConDir) é o órgão máximo deliberativo do CAp UFRJ, criado
pelo Regimento do Colégio e aprovado no Conselho Universitário – Consuni -, em
27/07/2018. O colegiado aprecia e delibera sobre temas pedagógicos e administrativos. As
famílias compõem o ConDir desde 12/2018, através da APACAp, graças à demanda da
Associação defendida durante a elaboração do novo Regimento do CAp.
A comunidade escolar está representada no ConDir pelo(a) Diretor e Vice-Diretor(a)
do colégio, e professores(as) da Diretoria Adjunta de Ensino (DAE), da Diretoria Adjunta de
Licenciatura, Pesquisa e Extensão (DALPE), pelos Coordenadores(as) dos Setores
Curriculares, por três Técnicos(as) Administrativos(as), por três representantes dos alunos(as)
e por dois representantes das famílias (APACAp). Todos os membros do ConDir têm direito a
voz e voto. Os conselheiros se reúnem quinzenalmente no CAp, salvo agenda excepcional.
Este relato informativo presta contas à comunidade escolar da representação exercida
pela APACAp. Ficam registrados os temas da Pauta(*) e apenas os encaminhamentos com
participação da APACAp no ConDir. O presente relato não substitui a ata formal da Reunião
Ordinária do ConDir, a ser divulgada pela Direção Geral do CAp.
(*) A íntegra da Pauta é enviada com antecedência pela presidência do ConDir aos
conselheiros. A APACAp recebe o documento através do e-mail oficial:
apacap.ufrj@gmail.com.
PAUTA do Conselho Diretor –23 de junho de 2020.
1. Resolução sobre atividades pedagógicas não presenciais.

Informes da Direção Geral:
- Envio de carta para todas as famílias dando conta de tudo o que a escola tem trabalhado
nesses tempos de pandemia, o recebimento de e-mails de responsáveis pedindo inclusão nas
listas e providências de correção.
- Convocadas as reuniões de instalação dos GTs Assistência Estudantil e Protocolo de
Retorno / pós-pandemia. Direção Geral se reuniu com a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis
(PR7) para criar o núcleo de Assistência Estudantil no CAp.
- Aprovação da minuta da Resolução do CAp que dispõe sobre diretrizes para atividades
pedagógicas não presenciais provisórias e transitórias para a Educação Básica na UFRJ
durante o período de distanciamento social e dá outras providências, a ser analisada nessa
reunião do ConDir. Pauta única.
1

- Professores e técnicos administrativos que foram contaminados pelo Covid-19 se recuperam
em casa. Há um caso mais preocupante de pneumonia, mas que está evoluindo bem.
Informes da DAE:
- Agenda de reuniões com os Setores Curriculares, por ano/série, sobre as atividades
pedagógicas que serão realizadas com os alunos.
- Definida agenda de reunião com os alunos na próxima semana (30/06 a 03/07). Inicialmente,
com os alunos do 6º ano do EF ao 3º ano do Ensino Médio.
Informes DALPE:
- Definição da realização do Festival do Conhecimento que será apresentado à comunidade
escolar.
Informes do Setor Disciplinar de Geografia:
- Live nesta 6a. feira, 26/6, às 10h, “Mulheres na Quarentena” – com licenciandas, professoras
e funcionárias da escolar. Link para acesso será enviado à comunidade nesta 5ª feira, 25.
- Ação Social “Corrente do Bem” foi reiniciada para atender as famílias de alunos e
funcionários do CAp nos meses de julho e agosto. Destaque para a doação de leite em pó e
absorvente feminino, em separado, porque quando são incluídos pelo fornecedor encarecem o
valor unitário das cestas. As famílias e amigos do CAp que puderem doar esses itens devem
deixar na escola ou entrar em contato com os professores que organizam a ação solidária.

Informes da APACAp:
- A Diretoria da APACAp está ciente da mobilização de grupo de pais que foi à imprensa
pedir EaD e aulas online. A APACAp vem acompanhando, sem interferência institucional, as
mensagens que circulam nos grupos de pais administrados pela Associação (Pais
Representantes e Dialogando 2020). Esse grupo de pais que foi à imprensa se organiza em
grupos no aplicativo Whatsapp.
- A Diretoria informou estar ciente da manifestação de apoio ao CAp formulada por pai do EF
I, assinada por inúmeras famílias, que circula nos grupos de Whatsapp de turmas/anos e redes
sociais.
- A Diretoria da Associação tomou conhecimento também de ofício do deputado estadual
Rodrigo Amorim endereçado à Direção Geral do CAp, cobrando informações. O ofício não
esclarece o que será feito com os dados solicitados ou qual o compromisso do deputado com a
escola.
- A APACAp está à disposição e propõe reunião com a Direção Geral, SOE e representantes
do Grêmio Estudantil. Em virtude dos registros da representação do Grêmio feitos no ConDir
de 16/6, encaminhamos a sugestão de participação de profissionais da Faculdade de
Psicologia da UFRJ como suporte no acompanhamento das turmas do EM nesse momento
delicado de isolamento. Acreditamos que esses alunos, que estão concluindo a Educação
Básica, merecem especial atenção nesse momento.
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- A APACAp solicita que a escola divulgue o quanto antes o calendário de reuniões entre
escolas e pais, previstas no e-mail/nota do CAP às famílias (de 17/06). Pedido de calendário
de reuniões para TODAS AS FAMILIAS expressando a importância dessas reuniões.
Insistimos que as reuniões serão fundamentais para o engajamento das famílias.
- A comunidade aguarda a publicação do relatório final do Questionário Diagnóstico
respondido pelas famílias.
- Solicitado a entrega de livros didáticos às famílias, conforme pedido de mães, pais e
responsáveis de diferentes segmentos e anos.
- APACAp frisou a necessidade de apresentação guiada às famílias do site CAp UFRJ na
Quarentena: como usar, acessar agenda, entre outras informações. Recomendamos fortemente
conhecer e seguir os modos de facilitação adotados pelo Colégio de Aplicação da UFF –
COLUNI UFF, no site QUARENTUNI que tem duas abas: “aprenda a navegar pelo site” e
“entre e navegue pelo site”; pelo Colégio de Aplicação da UFRS e pelo CAp da UFRN que
tem manual para a Educação Infantil, por exemplo. Muitas famílias não sabem acessar as
ferramentas e o site tem muitos caminhos.
Respostas da Direção Geral aos informes da APACAp:
- O ofício do deputado estadual Rodrigo Amorim é rotina na relação institucional da UFRJCAp com os representantes do Poder Legislativo. As solicitações encaminhadas pelos
parlamentares são sempre respondidas e têm desdobramentos no sentido de fortalecer o
colégio, inclusive no atendimento de recursos para suprir demandas comprovadas pela
Direção Geral.
- Anunciada uma reunião geral com a comunidade, através de Live - reunião remota ao vivo,
na próxima segunda-feira, 29/06, em hora a ser comunicada, para apresentar a
Resolução do CAp (pauta única desse ConDir), com exposição das atividades
pedagógicas e cronograma do trabalho com os estudantes, organizado para cada
segmento (Ed. Infantil, Ed. Fundamental I e II e Ensino Médio) e ano/série. As reuniões
com os alunos começam no dia 30 de junho até dia 03 de julho, inicialmente com os alunos do
6o ano do EF ao 3o ano do EM.
Comentário APACAp: é aguardada a liberação da agenda de reuniões remotas com as
famílias, por segmento, ano.
- Explicado que os Colégios de Aplicação de todo o país trabalham em parceria e que já existe
uma aba “como usar” no site CAp UFRJ na Quarentena que pode ser aperfeiçoado, conforme
as sugestões das famílias. Ressaltou que as sugestões das famílias são importantes para a
melhoria contínua das propostas, que toda contribuição é bem-vinda, é analisada e deve
continuar a ser comunicada à escola.
Comentário APACAp: sugerido que o modo de navegação seja mais fácil porque o site
tem muitos nomes/enunciados que não estão claro para as famílias.
- Informado que o colégio já entregou livros didáticos para algumas famílias. As mães, pais e
responsáveis que quiserem retirar os livros didáticos, que já tiverem sido distribuídos aos
alunos, podem formalizar o pedido pelo e-mail direcaogeral@cap.ufrj.br.
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Informes da Comissão de Gestão do site CAp UFRJ na Quarentena:
- A tabulação gráfica do Questionário Diagnóstico foi apresentada e foi informado que o
relatório conclusivo está em fase de revisão final para ser publicado esta semana.
Comentário APACAp: Durante a redação desse resumo a Direção Geral enviou por email o
documento “Recolhimento e Análise de condições estudantis de acesso”, referente à
tabulação do questionário, com acesso pelo link:

Discussão, votação e aprovação da Resolução do CAp que dispõe sobre diretrizes para
atividades pedagógicas não presenciais provisórias e transitórias para a Educação
Básica na UFRJ durante o período de distanciamento social e dá outras providências:
A APACAp recebeu a minuta dessa Resolução em 18/06 e retornou à Direção Geral
com as contribuições e comentários que foram defendidos perante todos os conselheiros
durante essa reunião do ConDir. O documento final é resultado da discussão do colegiado,
sendo as contribuições da APACAp acolhidas no todo, em parte e/ou rejeitadas como no geral
os apontamentos defendidos por outros conselheiros.
Junto com a Resolução oficial, que será publicada pela Direção Geral nos próximos
dias, a APACAp vai disponibilizar as contribuições ao documento que foram defendidas na
reunião que teve duração de mais seis horas.
A Direção Geral esclareceu, no entanto, que a Resolução pode ser atualizada de
acordo com normas do MEC e/ou outras diretrizes oficiais que sejam editadas.
A APACAp foi representada nessa reunião do ConDir por Isabel Mello e Maria Rita
Nepomuceno.

APACAp
Gestão 2019-2020
RJ, 24/06/2020.
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