
        
 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ 

RESOLUÇÃO nº 01/2020, DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 

 

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 

 

Considerando: 

1. As consequências para a saúde pública no país e no mundo decorrentes da pandemia 
COVID-19; 

2. As orientações da Organização Mundial de Saúde - OMS; 

3. As orientações presentes no “Plano de Contingência para enfrentamento da pandemia 
causada pelo novo coronavírus (covid-19) no âmbito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro”, versão 1.1, de abril de 2020, disponível em <https://coronavirus.ufrj.br/wp-

content/uploads/sites/5/2020/04/Plano-de-Continge%CC%82ncia-v1.1.pdf>; 

4. A suspensão das aulas por tempo indeterminado pela Reitoria da UFRJ conforme nota 
disponível em <https://ufrj.br/noticia/2020/03/23/coronavirus-ufrj-suspende-aulas-por-

periodo-indeterminado>; 
5. A indicação da necessidade de revisão do Calendário Acadêmico após o retorno, com 

reposição que seja feita sem prejuízo do conteúdo programático das disciplinas; 
<https://ufrj.br/noticia/2020/03/20/coronavirus-nota-sobre-reajuste-de-calendario-

academico>; 
6. O disposto na Nota da Direção do CAp-UFRJ sobre atividades remotas com os estudantes 

durante período da quarentena divulgada em 02 de abril de 2020, disponível em 
<https://www.cap.ufrj.br/images/PDF/NOTA_DIRECAO_CAp_atividades_remotas_com_o

s_estudantes.pdf>; 
7. 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’, em 04 de junho de 2020, disponível em 

<http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/manifesto%20instituicoes.pdf>; 

8. O disposto na Nota da Reitoria da UFRJ, em 15 de junho de 2020, em especial a 
continuidade da inviabilidade de retorno às aulas presenciais neste momento, disponível 
em <https://ufrj.br/noticia/2020/06/15/sem-vacina-ou-medicamento-nao-havera-

retorno-de-aulas-presenciais>; 

9. As especificidades do Colégio de Aplicação da UFRJ que possui como função social a 
formação inicial e continuada de professores, além do atendimento à Educação Básica; 

10. As especificidades da Educação Básica em seus diferentes níveis de ensino (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio); 
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11. A manutenção do ENEM 2020 para acesso ao ensino superior, em desacordo com o 

posicionamento da ANDIFES e, particularmente, das instituições federais de ensino do 
estado do Rio de Janeiro; 

12. O caráter público e universal da educação ofertada pelas instituições federais em 
conformidade com os princípios da não discriminação por motivo de origem, classe, raça, 
cor, gênero, sexo, deficiência, preceito religioso, estabelecidos pela Constituição Federal; 

13. A estruturação do Projeto Pedagógico do CAp-UFRJ 

<https://www.cap.ufrj.br/images/PDF/PPP.pdf> como curso na modalidade 
presencial, observado o princípio da autonomia universitária e a legislação educacional 
brasileira, especialmente a LDB; 

14. A indissociabilidade dos processos de ensino e aprendizagem, mediada pelos professores, 
referenciada no acompanhamento dos processos de formação científica, cultural, 
artística, motora, psicossocial de cada estudante, por meio do trabalho pedagógico 
previsto no projeto político pedagógico do CAp; 

15. A impossibilidade de substituição/transposição do trabalho pedagógico presencial para a 
modalidade on-line sem prejuízos nos processos de ensino e aprendizagem; 

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

17. A interação entre os estudantes ser fundamental para o processo de aprendizagem e 
desenvolvimento intelectual, social e moral; 

18. A importância da valorização e do fomento da construção de uma escola viva que 
dialogue com o contexto e 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; 

19. As demandas acadêmicas apresentadas pelo Corpo Docente e de Técnicos 
Administrativos, Corpo Discente e seus Responsáveis; sendo imprescindível a participação 
das famílias nessa relação, conforme o caráter excepcional de que trata essa Resolução 
emergencial; 

20. A necessidade de padronização dos procedimentos no âmbito da Educação Básica na 
UFRJ; 

 

O Conselho Diretor do Colégio de Aplicação da UFRJ, no uso de suas atribuições e, em caráter 
excepcional, resolve estabelecer, na forma de resolução emergencial, diretrizes para atividades 
pedagógicas não presenciais provisórias e transitórias para a Educação Básica na UFRJ durante o 
período de distanciamento social decorrente da pandemia COVID-19 articuladas nos seguintes 
termos: 

 

Art. 1º - Em caráter excepcional, observados os dispositivos legais e orientações da Reitoria da 
UFRJ, continuarão sendo realizadas exclusivamente atividades pedagógicas não presenciais 
(mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação) enquanto persistirem 
restrições sanitárias impostas pela pandemia COVID-19.  
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Parágrafo 1º - as atividades pedagógicas não presenciais de que trata o caput deste artigo 
poderão ser realizadas por: 

I. Meios digitais; 

II. Adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas 
distribuído aos estudantes; e /ou 

III. Orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios 
indicados nos materiais didáticos impressos ou digitais. 

Parágrafo 2º - O Site ‘CAp-UFRJ na Quarentena’, 
https://capnaquarentena.wixsite.com/capufrj,  em conjunto com a sua respectiva página 
do youtube <https://www.youtube.com/channel/UCghFNriJBWf7r1rMnDM6gTw> e do 
Instagram <https://www.instagram.com/capufrjnaquarentena/> é o meio oficial 
propagador e articulador de todas as ações e atividades pedagógicas na manutenção dos 
vínculos afetivos e de conhecimentos durante o período de distanciamento social. 

Art. 2º - As atividades pedagógicas oferecidas aos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio poderão ser organizadas em i. Projetos; ii. Grupos Temáticos/por Interesse ou Rodas de 
Conversa; iii. Oficinas; iv. Ações de tutoria (estudo dirigido, conteúdos gravados em vídeo, 
curadoria de conteúdos digitais, quizzes, orientações digitais e outras ferramentas de estudo 
remoto). 

Parágrafo 1º - Enquanto não houver possibilidade de atendimento integral ao corpo 
discente (inclusão social e digital), essas atividades não serão de caráter obrigatório para 
os estudantes e, por isso, não comporão a avaliação de desempenho dos estudantes. 

Parágrafo 2º Havendo condições adequadas de acesso dos estudantes às ferramentas 
digitais e atendimento das necessidades de assistência estudantil, a escola rediscutirá a 
obrigatoriedade de adesão do corpo discente às atividades. 

Art. 3º - A partir das atividades propostas, serão organizados encontros regulares com os 
estudantes preferencialmente no turno em que estão matriculados, com periodicidade a ser 
combinada com cada grupo, turma, série e/ou nível de ensino. 

Parágrafo 1º - Será disponibilizado no ‘Site CAp-UFRJ na quarentena’ um cronograma das 
atividades pedagógicas oferecidas sinalizadas por grupos de atividades, turmas, séries 
e/ou níveis de ensino; e os respectivos proponentes das atividades. 

Parágrafo 2º - O cronograma deverá ser atualizado pelo menos quinzenalmente, em 
conformidade com o calendário geral do CAp. 

Art. 4º - Em função de ser o ano de conclusão da Educação Básica, fica estabelecido percurso 
especial para o 3º ano do Ensino Médio com o seguinte cronograma detalhado para a 
disponibilização de materiais:  

Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta 

Química Matemática História Geografia Literatura 

Línguas Estrangeiras Biologia Língua Portuguesa Filosofia Educação Física 

  Física   
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Parágrafo 1º - O cronograma de disponibilização de materiais será complementado com 
encontros virtuais regulares com periodicidade definida em reunião de série. 

Parágrafo 2º - As atividades propostas levarão em conta conteúdos novos e revisões e o 
disposto no artigo 1º desta resolução. 

Parágrafo 3º - A plataforma AVA continuará sendo utilizada para organização dos 
materiais disponibilizados e poderá ser complementada por outros meios para 
orientações e auxílio ao aprendizado dos estudantes. 

Parágrafo 4º - As demais atividades como projetos, oficinas e grupos temáticos/por 
interesse também poderão ser acessadas pelos estudantes desta série, desde que sejam 
público alvo. 

Art. 5º - As atividades pedagógicas oferecidas aos estudantes da Educação Infantil serão divididas 
em: i. Oferecimento de vídeos relembrando e compartilhando experiências atuais com princípios 
éticos, políticos e estéticos que sejam vivenciadas em casa pelas crianças, integrando família e 
escola; ii. Realização de lives para as famílias e licenciandas com temáticas que tragam a Educação 
Infantil como foco; iii. Criação de uma agenda de reuniões coletivas com as famílias. 

Art. 6º Para o atendimento do público da Educação Especial, será criada uma agenda de reuniões 
com as famílias, levando em consideração as especificidades de cada estudante. 

Art. 7º - A Direção do CAp, em conjunto com o GT Assistência Estudantil, seguirá trabalhando 
junto à Reitoria da UFRJ pela disponibilização de ferramentas que permitam aos estudantes  
acompanhamento e participação nas atividades remotas oferecidas. 

Art. 8º - Essas diretrizes poderão ser alteradas, complementadas e atualizadas, em função de 
edição de novas normas do MEC e das demandas concretas apresentadas a este conselho. 

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, suspensas as disposições em 
contrário, enquanto perdurarem os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre o Estado do Rio de 
Janeiro e o Brasil. 

 

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020. 

 

Maria de Fátima dos Santos Galvão 

Diretora Geral do CAp-UFRJ 


