Plano de Ação do Departamento de Humanidades para o Desenvolvimento do
Ensino Remoto durante o 2o semestre letivo de 2021
3 de agosto de 2021
Considerando a situação excepcional que vivemos, sujeitos às restrições impostas pela
pandemia, e as condições de ensino remoto disponíveis no Cotuca, os professores do
Departamento de Humanidades reafirmam à comunidade suas decisões para condução das
atividades pedagógicas ao longo do segundo semestre deste ano letivo.
1. O Departamento de Humanidades renova os agradecimentos a toda a comunidade do
Cotuca que tem investido esforços em promover um ano letivo mais inclusivo, buscando as
soluções para os muitos problemas técnicos e pedagógicos que ampliam as dificuldades do
momento. Destacamos, novamente, a acertada decisão da Administração Central da Unicamp
ao manter a política de isolamento social durante o ano de 2021, aguardando as condições
sanitárias adequadas ao convívio presencial e, assim, privilegiando os cuidados com a vida de
discentes e funcionários docentes e técnico-administrativos, o que desejamos que seja a tônica
de nossos esforços.
2. Agradecemos à direção do Cotuca que tem orientado adequações das práticas remotas aos
contextos de nossos alunos e professores, procurando minimizar as inevitáveis perdas
pedagógicas do período da pandemia.
3. Lamentamos profundamente as perdas em decorrência da Covid-19 de vidas tão
importantes para nossa comunidade, em especial do querido professor Rafael Resende
Maldonado.
4. A prioridade máxima no momento continua sendo a saúde física e mental de todas as
pessoas de nossa comunidade e suas famílias. Lembramos, portanto, que, embora importantes
para a formação de nossos alunos, as atividades escolares não podem se sobrepor ao
autocuidado e cuidado com as famílias.
5. Consideramos que o alastramento da Covid-19 ao longo de 2021, ainda com projeções dos
impactos possíveis das novas cepas, é fator determinante para eventuais revisões dos
planejamentos pedagógicos, o que também deve ser considerado pelos professores e pela
administração do Cotuca.
6. As enquetes enviadas pelos professores do Departamento de Humanidades aos alunos, bem
como as avaliações realizadas por eles em 2021, indicam, por um lado, que são ainda muitos os
que não dispõem de condições e recursos adequados para acompanhar o ensino remoto. Por
outro, apontam para percepções positivas dos alunos às práticas e estratégias desenvolvidas
pelo departamento nos dois últimos semestres letivos. Esses resultados são preponderantes
para o planejamento pedagógico, desde a preparação das aulas, até a realização de avaliações.
7. Reafirmamos nosso compromisso com a prática pedagógica de excelência e inclusiva. Para
alcançá-la, neste momento, é preciso formular uma proposta de atividades que amplie o acesso
aos conteúdos, diversificando as estratégias educacionais, para minimizar as desigualdades de
contexto de estudo, também por meio da escuta atenta às percepções dos alunos.

8. Com esse pressuposto, os professores do Departamento de Humanidades decidem manter o
desenvolvimento de práticas pedagógicas de ensino remoto essencialmente assíncronas, com
a disponibilização de material e atividades de estudo, tais quais videoaulas gravadas, listas de
exercícios, arquivos de áudio (podcasts), entre outros. As atividades síncronas (aquelas que
precisam ser realizadas em um momento específico, em que professores e alunos interagem
virtualmente em tempo real) serão sempre gravadas e disponibilizadas aos alunos. Estas
últimas serão destinadas a plantões de dúvidas, introdução ou complementação de conteúdos.
9. Semanalmente, os professores enviarão aos alunos conteúdos e atividades, cuidando para
que elas correspondam à carga horária e/ou programa da disciplina e evitando, assim, a
sobrecarga também registrada pelos alunos em diferentes canais.
10. As atividades de avaliação terão, no mínimo, uma semana de prazo para serem realizadas.
Não serão propostas atividades avaliativas síncronas, ou seja, em tempo real/online.
11. Os professores estarão disponíveis por e-mail ou via Google Classroom para solucionar
dúvidas dos alunos.
12. Eventualmente alguns horários de aulas das disciplinas do Departamento de Humanidades
serão trocados, tal como desenvolvido no 1o semestre letivo, no intuito de viabilizar a realização
de um planejamento exequível e efetivo do ensino remoto. Os acertos necessários serão
acordados entre os professores do departamento, não interferindo nos horários das aulas de
outros departamentos. Com isso, não haverá sobreposição de aulas, ou seja, nenhum horário
de aula coincidirá com outro encontro síncrono do Departamento de Humanidades ou de
qualquer outro departamento. Ressaltamos que as eventuais alterações necessárias, além de
organizadas previamente pelos professores, serão informadas com antecedência aos alunos,
pelo Google Classroom, e não haverá inversão de turnos, mantendo-se as aulas do diurno e do
noturno no período originalmente previsto.
13. Reiteramos nosso compromisso com a ciência, neste momento, em especial, no que tange à
necessidade da ampla vacinação e da manutenção do isolamento social para a segurança
sanitária de nossa região; em relação à educação, compreendendo as melhores práticas
pedagógicas diante dos limites recomendados pela comunidade científica.
Cordialmente,
Departamento de Humanidades
do Colégio Técnico de Campinas

