Resumo da Reunião do GT Protocolos de Retorno Pós-Pandemia do CAp UFRJ
realizada no modo remoto em 10 de novembro 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:
Em 10 novembro de 2020 o GT Protocolo de Retorno remotamente
A reunião contou com um pequeno grupo de pessoas porque o horário está coincidindo com
outras reuniões e/ou aulas. Um professor disse que precisará ser substituído porque o seu
contrato está se encerrando.
Novamente foram mencionadas questões do cotidiano que precisam ser pensadas
detalhadamente para o retorno. A dimensão das salas de aula, o quantitativo de funcionário
e de estudantes serão apresentados na próxima reunião. O grupo de trabalho entendeu a
importância de ser elaborado um pequeno formulário acerca das questões estruturais que
precisam ser analisadas em todas as salas, alguns apontamentos foram feitos e uma
integrante ficou responsável por finalizar o documento. O grupo que fará as vistorias nas
unidades já foi determinado, será pequeno e seguirão todos os protocolos sanitário durante
as analises nas unidades Lagoa e Fundão.
A APACAp foi representada nessa reunião do GT Protocolos de Retorno PósPandemia por Joana Moreira.
As famílias podem enviar sugestões e/ou encaminhamentos para o GT através do email:
apacap.ufrj@gmail.com
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