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Boletim da Associação de Docentes do Colégio Pedro II - SETEMBRO / 2017
FRENTE CPII SEM MORDAÇA
No dia 11 de setembro de 2017, no Campus Tijuca II, aconteceu o lançamento da Frente CPII SEM
MORDAÇA.
A abertura contou com as falas de representantes da ADCPII, do
Sindscope e do Coletivo de Pais CPII Diverso e Democrático.
Logo após ocorreu uma palestra com os professores Luíza Colombo
(CPII) , Fernando Penna (UFF) e Matheus Castro (CPII), cujo tema foi a ESCOLA DEMOCRÁTICA.
Os três palestrantes fizeram uma análise sobre a onda conservadora
no mundo e no Brasil, que por meio da formação de grupos como o ESP
(Escola Sem Partido), visa atacar a escola e a livre-docência com calúnias e
difamações.

Abertura da Frente CPII sem Mordaça.

Demonstraram como esses grupos são financiados, inclusive com recursos externos, e que um dos
interesses é impor uma forma única de pensar e de agir tanto socialmente quanto politicamente.
Foi ressaltada a importância do papel da escola como espaço EDUCACIONAL, contribuindo para a
formação de jovens e crianças, ao contrário do que difunde a ESP.
Em relação à Frente CPII Sem Mordaça, esta se propõe a atuar através de ações deliberadas coletivamente, construindo e fortalecendo a solidariedade entre a comunidade pedrossegundense. Pretende promover
encontros, materiais informativos e prestar apoio jurídico aos que precisarem. Sua próxima reunião será no dia
21/09, às 18h30min, no Campus Tijuca II.

Fala da professora Neila representando a ADCPII.

Auditório do Campus Tijuca II.

Debate com professor Fernando Penna, Luiza Colombo e Matheus Castro.

Se você quiser saber mais informações sobre o Escola Sem Partido, acesse https://youtu.be/q8vw6aHq3jQ
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REVISTA Educação em Pauta nº 5

Chegou a nova revista da ADCPII, trazendo narrativas e relatos de
experiências, entrevistas e artigos diversos. Já começamos a distribuí-la em todos os campi, mas se você já está aposentado(a), venha
à nossa sede retirar seu exemplar. O mesmo vale para os docentes
da ativa que quiserem retirar seu exemplar.

Aguardamos a sua visita!

INFORMES SOBRE AS BASES NACIONAIS
O Conselho Nacional de Educação tem como tarefa fazer a apreciação da proposta de BNCC elaborada
pelo MEC, assim como produzir um parecer e um projeto de resolução que, uma vez homologados pelo Ministro da
Educação, se transformarão em norma nacional.
O CNE tem promovido audiências públicas que acontecem nas cinco regiões do país. “As audiências não
têm caráter deliberativo, mas são essenciais para que os membros do CNE possam elaborar um documento normativo que reflita necessidades, interesses, diversidade e pluralidade do panorama educacional brasileiro e os desafios
a serem enfrentados para a construção de uma educação de qualidade como direito de todos.”http://
cnebncc.mec.gov.br/
Já aconteceram 5 audiências públicas no país, desde julho deste ano, sendo que a última ocorreu em Brasília, no dia 11 de setembro.
Infelizmente, essas audiências não foram satisfatoriamente divulgadas, e muito menos representou as falas
de todos os setores da sociedade, como o MEC apregoou em sua chamada.
Há muitas questões controversas nesta proposta de base comum curricular e a principal delas é a construção de um documento sem a participação efetiva das instituições e comunidades envolvidas com a educação básica. Além disso, é uma normativa que cerceia a pluralidade de ideias, em um país de dimensões continentais e de
diversidade cultural. No momento que tenta controlar o que deve ser ensinado e posteriormente avaliado em exames nacionais, o documento continua a não dar voz aos atores secularmente silenciados em nossa sociedade, como as comunidades indígenas, quilombolas e de periferias.
Procure saber e se informar sobre o projeto, acessando o site http://cnebncc.mec.gov.br/

AVALIAÇÃO DOS DOCENTES DO CPII
A 2ª rodada de discussão sobre avaliação dos docentes do CPII,
ocorrida em 21 de agosto, na sede da ADCPII, avançou na elaboração de
uma proposta de ficha de avaliação que permeará todo o processo avaliativo, seja para fins de progressão funcional, seja para fins de estabilidade
funcional (estágio probatório).
A principal proposta do grupo presente é a de que haja uma única
ficha que sirva para qualquer docente do CPII, seja ele regente de turma ou
não, e que permita uma autoavaliação, além da avaliação que já ocorre.
Esta proposta de ficha está se consolidando e em breve entrará na fase da
testagem. Ainda não foi definida como se dará essa testagem, mas é certo
que precisaremos da colaboração de todos. Todo o material discutido nas
duas rodadas de discussão sobre a Avaliação Docente será encaminhado à
CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente), cuja redação da regulamentação está sob sua responsabilidade.
Participe! Faça contato para obter mais informações!
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CARTA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS
De: ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO COLÉGIO PEDRO II
Para: DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO
Prezados Deputados,
Atualmente, vivemos no Brasil muitas condições políticas inquietantes. Dentre elas, destacamos a contradição dos atuais governos federal, estaduais e municipais ao anunciarem dificuldades financeiras e cortes de verbas para investimentos e manutenção de instituições e serviços públicos, e persistirem na isenção de tributos,
perdão de dívidas a grandes empresas e liberação de recursos em troca de apoio político.
Reconhecemos que passamos por uma grave crise econômica, mas como concordar com políticas de
“Estado Mínimo” quando não temos excesso de Estado e, sim, falta deste? Os serviços públicos prestados pelas
diferentes esferas administrativas estão longe de apresentar a quantidade e a qualidade demandada pela população.
Medidas mais produtivas, como a revisão do pacto federativo tributário, transferências voluntárias de recursos, revisão de valores dos royalties e do ICMS sobre o petróleo e renegociação de tributos permitiriam aos
Estados da Federação manter suas políticas públicas, debelando alguns efeitos da crise financeira e evitando que
os parcos serviços ofertados à população sejam ainda mais desmantelados e depauperados. No entanto, temos
visto que, nos processos de renegociações das dívidas dos Estados e nos projetos de lei aprovados até o momento, predomina a lógica inversa, que mantém uma divisão desigual de tributos, com elevada cobrança de juros
entre os entes da federação e que, por fim, determina a diminuição/privatização dos serviços e instituições públicas existentes.
Nas condições de cidadãos e educadores, queremos denunciar a incoerência de tal direcionamento político-econômico. As perdas a curto, médio e longo prazo serão enormes. Temos como exemplo o que vem ocorrendo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), instituição de reconhecida reputação acadêmica. Sem o
repasse orçamentário a que faz jus, encontra-se sem recursos para honrar seus compromissos com empresas
terceirizadas de limpeza, vigilância e conservação, tem seu restaurante universitário fechado e seu H.U. Pedro
Ernesto se vê obrigado a reduzir drasticamente o atendimento à população. A redução de recursos atinge ainda a
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UEZO), a
FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica, a Fundação CECIERJ (Centro de Ciências e Educação Superior
a Distância do Estado do Rio de Janeiro), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
(FAPERJ) e as instituições ligadas à Secretaria Estadual de Cultura. As consequências na formação de novos
profissionais, no desenvolvimento de pesquisas e na manutenção do próprio espaço físico são incalculáveis.
Os servidores estaduais que atuam nessas instituições vivem desde o ano passado parcelamento e atraso de salários, realidade que também aflige todos os servidores aposentados e pensionistas. Essas cerca de 200
mil pessoas estavam até o dia 15/08/2017 com os salários de maio, junho, julho atrasados e ainda ficam aguardando 13º de 2016 que não foi pago até o momento. Tal situação tem gerado endividamento crescente, angústia
e situações incontroláveis de estresse e desesperança, já que os governantes não apontam perspectivas seguras
e confiáveis para resolver toda a folha de pagamento até o final do ano corrente. Leilão da folha de pagamento
dos meses atrasados e refinanciamento da dívida com o governo federal, além de significarem mais juros ao montante da dívida estadual, não garantem recursos para manter a folha em dia nos próximos
Os limites estão sendo cada vez mais esgarçados já que as consequências econômicas não ficam restritas somente aos servidores e às suas famílias. Impedidos de consumir o básico para sua sobrevivência, acabam
por afetar também a saúde financeira de empresas de pequeno e médio porte, insuflando ainda mais o desemprego, a falência e a inadimplência em todo o Estado do Rio de Janeiro.
Diante de tais constatações e preocupações, junto a todos os demais trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que se encontram indignados com a atual situação de desgoverno, vimos a público denunciar tal situação e
exigir medidas efetivas para o rompimento de tal círculo recessivo e excludente, sem a perda de nenhum direito a
mais.
Queremos mais e melhores escolas públicas! Queremos Universidades e Centros de Pesquisa funcionando democrática e plenamente! Queremos vida digna para todos! Todos nós, estejamos na ativa ou
aposentados, merecemos uma vida digna! Queremos ter futuro! Um outro futuro é possível!
Pedimos acusar recebimento e ficamos no aguardo de sua resposta.
Nossas cordiais saudações.
Diretoria e Conselho de Representantes da ADCPII
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DELIBERAÇÕES DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
Ocorrida no dia 28 de agosto de 2017, a assembleia ordinária da ADCPII deliberou:


A aprovação das contas dos dois últimos semestres, os balancetes estão disponíveis no site da associação;



No dia 06 de novembro, às 18h30, em São Cristóvão, haverá uma Assembleia Extraordinária, para a
definição da comissão e do calendário eleitoral da ADCPII, pois até dezembro devem ocorrer eleições
para diretoria da Associação e para o Conselho de Representantes.

Faça parte da próxima gestão. Precisamos da participação de todos para traçar os rumos da ADCPII.

FESTA DO DIA DOS PROFESSORES
Esse ano a nossa tradicional feijoada do Dia do Mestre será no Ameno Resedá.
Dia 22/outubro (domingo) – das 13h às 18h
Os associados poderão ser inscrever até o dia 17/10/2017
1º acompanhante: R$ 35,00
2º acompanhante: R$ 55,00
Bebidas não inclusas

Rua Pedro Américo, 277
Catete—Rio de Janeiro

ATENÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA ADCPII & CESTUR
EXCURSÃO À EUROPA EM JULHO DE 2018
REUNIÃO PARA TOMADA DE DECISÃO
Estamos organizando uma excursão para 2018 saindo de Madrid, passando por Toledo, Bordeaux,
Lourdes, Vale do Loire, Rennes, Mont St Michel, Rouen, entre outros lugares, até chegarmos em Paris.
Os interessados deverão comparecer à reunião que acontecerá no dia 03/10/2017 (terça-feira), às
18h, na sede da ADCPII. Durante a reunião serão apresentados os valores e o roteiro completo e caso haja
pessoas interessadas para fechar um grupo, a excursão será confirmada.
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EXCURSÃO A ITACURUÇÁ E ILHA DA MARAMBAIA
de 18/11 a 20/11/2017
SAÍDA: 18/11 (sábado) às 10h do Campus São Cristóvão
Almoço no caminho (não incluso)
Ida para Itacuruçá – Pousada Marina Porto – Tarde e noite livres
Dia 19/11(domingo): Passeio de escuna (9h30 às 16h) pelas ilhas da região com paradas para mergulho. Almoço na ilha com buffet completo (incluso). Fim de tarde e noite livres.
Dia 20/11 (segunda): Passeio de escuna até a Ilha da Marambaia (incluindo bote e trilha). Feriado da Consciência Negra com Jongo, capoeira, e a tradicional feijoada à lenha (incluso). Saída do Cais turístico de Itacuruçá às 8h. Previsão de retorno às 17h30.
RETORNO PARA O RIO: Assim que voltarmos da Ilha da Marambaia.
PREÇO:


Associado: 3 X R$ 160,00 (TOTAL R$ 480,00)



Não Associado: 3 X 180,00 (TOTAL R$ 540,00)



Crianças até 10 anos: 3 X 140,00 (TOTAL R$ 420,00)



Cheques para 10/10 – 10/11 – 10/12/2017

INSCRIÇÕES: A partir do dia 02 de outubro/2017

ENCONTRO DE APOSENTADOS DA ADCPII
Dia 27 de novembro (segunda-feira)
Ponto de encontro: às 13h45min, em frente a Academia Brasileira de Letras
Av. Presidente Wilson, nº 203, Castelo
Às 14h, em ponto, haverá uma visita guiada ao Palácio Pétit Trianon, réplica do Palácio de Caça
de Maria Antonieta em Versalhes. Após a visita, será possível participar de uma outra atividade
na Academia e/ou fazermos um lanche em estabelecimento próximo ao local.
Inscrições até o dia 24/11.

VEM AÍ
Inauguração da nova sede da ADCPII, em São Cristóvão, até o final do ano.
A Festa de Fim de Ano, no dia 17 de dezembro, no Orfeão Portugal (Tijuca)
FIQUE ATENTO!!!
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