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                                     ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ALUNOS E AMIGOS DO  

                                        COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ – CAp UFRJ 

      apacap.org 

 

Resumo da Reunião do GT Protocolos de Retorno Pós-Pandemia do CAp UFRJ   

realizada no modo remoto em 07 de julho de 2020. 

 
O Grupo de Trabalho Protocolos de Retorno Pós-Pandemia foi criado seguindo a orientação da 

Reitoria da UFRJ para ajudar na tomada de decisão sobre as condições de retorno às aulas presenciais 

no colégio, no período pós-pandemia do Covid-19. Este GT foi oficializado pela Direção Geral às 

famílias, em 26 de junho de 2020, na circular “Novas ações pedagógicas remotas e acesso a materiais 

didáticos que estão na escola” e conta com a representação de professores, técnicos, estudantes e 

APACAp.   
 

Este relato informativo presta contas à comunidade escolar da representação exercida pela 

APACAp.  

 

Resumo da Reunião: 

 

Neste segundo encontro foram criados subgrupos para agilizar as contribuições dos membros e a 

APACAp fará as discussões sobre o transporte no cenário de volta às aulas. A Direção Geral, presente 

no GT, frisou que a escola não intervém no transporte escolar, mas, como apontado pela APACAp, o 

CAp não é uma escola de bairro, sendo assim, essa questão é sensível para a maioria das famílias. 

 

As reuniões do GT Protocolos de Retorno Pós-Pandemia serão quinzenais. A APACAp vai 

publicar resumos mensais para informar as famílias sobre as discussões e decisões do grupo. 

 

A APACAp foi representada nessa reunião do GT Protocolos de Retorno Pós-Pandemia por 

Joana Moreira. 

 

 As famílias podem enviar sugestões e/ou encaminhamentos para o GT através do email 

apacap.ufrj@gmail.com. 

 

 Aproveitamos para divulgar a Nota da Reitoria “UFRJ projeta cinco fase para retorno 

gradual durante e após pandemia”, publicada no portal da universidade em 29/06/2020. Ler no link: 

https://ufrj.br/noticia/2020/07/07/ufrj-projeta-cinco-fases-para-retorno-gradual-durante-e-apos-

pandemia. 

 

 Registramos que no Caderno de Atividades dos anos finais do EF II e EM (pág. 31) é 

proposto aos alunos do 1º e 2º anos do EM, na forma de projeto com abordagem de design thinking 

(aprendizagem investigativa), a atividade “Volta às aulas no Pós-Pandemia”. O objetivo é envolver 

os estudantes na “identificação de problemas visando as soluções, perpassando pelas pesquisas, 

entrevistas, geração de ideias e desenvolvimento, articulando os conhecimentos de diferentes áreas do 

conhecimento para se chegar a soluções consistentes”. A atividade será orientada pelos setores de 

Desenho Geométrico e Francês.  
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