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Editorial
No ano em que o Colégio Pedro II completa 180 anos de existência, fazemos questão de relembrar e comemorar
nosso comprometimento com uma educação pública, laica, plural e de excelência. Somos responsáveis pela formação da cidadania de nossos alunos, somos uma trincheira porque escolhemos a docência na escola pública, somos
pessoas de princípios. Defendemos os preceitos constitucionais que prescrevem que "todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza" e que "ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política". Nossos princípios nos mantêm firmes na luta contra medidas que, tanto no âmbito
estadual quanto municipal e federal, tentam implementar um retrocesso, nos direitos sociais, jamais visto fora de um
regime de exceção!
Exercemos o magistério entendendo que a educação tem sim poder transformador, pois, através dela, nossos alunos adquirem conhecimento sobre a sociedade e a natureza e, como não poderia deixar de ser, adquirem consciência da situação social e da sua importância no mundo como agente criador e transformador da realidade. Iludem-se
os que pensam que podem nos atacar no que temos de mais precioso, que é a nossa práxis educativa. Reafirmamos nossa proposta pedagógica que se fundamenta na compreensão de que é papel da escola "estar voltada para
a formação de um ser humano crítico e autocrítico, pautado em princípios éticos, de valorização da dignidade e dos
direitos humanos, bem como de respeito às diferenças individuais e socioculturais"*. Nesta casa, não nos abateremos, sequer vergaremos diante de projetos que propõem um ensino instrutor que forme pessoas sem capacidade
de reflexão crítica.
Formamos pessoas capazes de lutar por aspirações justas visando ao bem comum. Alunos que se inserem neste
contexto não poderiam agir de outra forma, senão lutando contra o retrocesso e autoritarismo que grassa no ataque
às conquistas históricas da nossa democracia. O que vivenciam aqui - seu senso de pertencimento, claramente definido e percebido por todos, sua identificação com o que a escola representa, sua capacidade de empatia e competência social - se reflete nas lutas e tarefas que assumem contra o desmantelamento de áreas fundamentais do Estado brasileiro.
Queremos iniciar o ano letivo de 2017, que é também o ano de comemoração de 180 anos deste estabelecimento
de ensino, reafirmando nossa solidariedade para com todos os brasileiros que vêm sendo aviltados em suas condições mínimas de sobrevivência, de trabalho e de aprendizagem. E ratificamos nosso apoio às práticas que questionam e desnaturalizam todas as formas de violência material e simbólica.
Nosso papel é formar nossos alunos para participarem efetivamente de uma sociedade livre!

*BRASIL / MEC / INEP. Colégio Pedro II: projeto político pedagógico, Inep, 2002.

(DIRETORIA PODEMOS MUITO / PODEMOS MAIS - 2016 a 2018)

CONTRIBUIÇÕES PARA O PRÓXIMO NÚMERO DA REVISTA “EDUCAÇÃO EM PAUTA”
A difícil conjuntura política que atravessamos exigiu e exige lutas árduas que nos deixaram sem tempo para manter
a periodicidade planejada para a publicação da Revista EDUCAÇÃO EM PAUTA. Não desejamos, entretanto, abrir
mão dessa tarefa e, para tal, sua colaboração é de fundamental importância.
Serão, então, muito bem-vindas as contribuições para o quinto número da revista EDUCAÇÃO EM PAUTA, que sairá no início do segundo semestre de 2017. Os associados e associadas que desejarem contribuir com o envio de
artigos deverão enviá-los até o dia 31 de maio e observarem as seguintes instruções:
• os autores deverão informar o Departamento ao qual pertencem e o campus em
que trabalham;
• os artigos deverão ter, no máximo, 16 mil caracteres com espaço;
• as eventuais ilustrações para os artigos (fotos, imagens etc.) deverão ser enviadas com as devidas legendas;
• não é necessário inserir “resumo” e “palavras-chave”;
• o endereço eletrônico para o envio dos artigos é secretaria@adcpii.com.br.
Contamos com a sua participação!

PREVIDÊNCIA E O FALSO ROMBO DIVULGADO PELO GOVERNO
De acordo com a ANFIP (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil), que anualmente divulga os dados da Seguridade Social, não existe déficit, pelo contrário, os superávits nos últimos anos
foram sucessivos!
Saldos Positivos

Ano

R$ 59,9 bilhões

2006

R$ 72,6 bilhões

2007

R$ 64,3 bilhões

2008

R$ 32,7 bilhões

2009

R$ 53,8 bilhões

2010

R$ 75,7 bilhões

2011

R$ 82,7 bilhões

2012

R$ 76,2 bilhões

2013

R$ 53,9 bilhões

2014

Em dez anos, entre 2005 e 2015, houve uma sobra de 658 bilhões.
Este dinheiro foi usado em outras áreas e também para pagar juros
da dívida pública, cerca de 42℅ do total, mas isto o governo de Michel Temer não diz.
(fonte: http://noticias.r7.com/economia/deficit-do-inss-e-ficticio-e-fruto-de-manipulacaode-dados-diz-confederacao-dos-aposentados-08122016)

Divulguem, espalhem, o Congresso
Nacional está prestes a aprovar a escravização do trabalhador e os brasileiros estão cegos!!

Você está convidado(a) a responder algumas perguntas e participar da Consulta Nacional sobre Reformas e
Auditoria da Dívida. Veja na página da Consulta, acessando o link www.consultanacional2017.com.br. Esta
consulta nacional é apoiada por inúmeras entidades e movimentos sociais. Venha fazer parte.

ATENÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA ADCPII & CESTUR
Maio
PASSEIO DOS APOSENTADOS
Será uma visita na Casa França Brasil no dia 26/05, com encontro às 14h. Depois da visita, faremos um lanche
nas redondezas.
EXPOSIÇÃO VIRAGENS: arte brasileira em outros diálogos na coleção da Fundação Edson de Queiroz
VIRAGENS: arte brasileira em outros diálogos é uma leitura de parte da coleção da Fundação Edson Queiroz.
Construída há mais de três décadas com obras de variados períodos da arte brasileira, esta coleção caracterizase por ser uma das mais importantes do país, sediada na Universidade de Fortaleza, no Ceará.
Dentre os 43 artistas participantes, constam nomes como Alfredo Volpi, Candido Portinari, Flávio de Carvalho,
Alberto da Veiga Guignard, Rubem Valentim, Hélio Oiticica, Mira Schendel, Willys de Castro, Lygia Clark, Anita
Malfatti, Ivan Serpa e Maria Martins. A exposição também prevê um ciclo de falas com pesquisadores voltados
para as questões da arte moderna brasileira.

Fonte: http://www.casafrancabrasil.rj.gov.br/viragens-arte-brasileira-em-outros-dialogos-na-colecao-da-feq/

Junho - Julho

Viagem para Capitólio:

Passeio entre 17 a 22 de julho. Pernoitaremos na ida em São João del Rey

e na volta em Caxambu. Ficaremos 3 dias em Capitólio, com passeios previstos para os cânions do rio São
Francisco e para a Serra da Canastra.
O pacote inclui:
 Viagem em ônibus com ar condicionado para as
localidades
 Translados dos passeios
 Um pernoite com café da manhã em São João del Rey
 Três pernoites com café da manhã em Capitólio
 Um pernoite em Caxambu com pensão completa
 Passeio de chalana pelo rio São Francisco

Valores (pode parcelar em até 4 vezes):
Associados – R$ 1040,00
Não associados – R$ 1120,00
Preço para crianças:
Até 4 anos – R$ 300,00
5 anos – R$ 400,00
De 6 a 20 anos – R$ 700,00
Datas das parcelas:
20/05, 10/06, 10/07, 10/08.

Localizada entre as montanhas da Serra da Canastra, a cidade de Capitólio possui muitos atrativos naturais. Conhecida por muitos como o Mar de Minas, o Lago dos Cânions é o principal atrativo do município que também possui o maior número de embarcações (barcos e lanchas)
do estado de Minas Gerais. Quem visita a cidade encontra um leque de atrações históricas e culturais para todos
os gostos. As belezas da região são surpreendentes: cachoeiras, piscinas naturais, montanhas com trilhas fascinantes que podem ser exploradas por amantes do mundo ecológico. Em destaque estão os canyons e suas cachoeiras que formam os cenários incríveis e encanta que seus visitantes. Inscrições na ADCPII.

