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MARIELLE FRANCO E ANDERSON GOMES PRESENTES!

A militância da ADCPII se soma a todos que viveram com perplexidade e indignação a
execução da vereadora do PSOL-RJ, Marielle Franco, mulher negra, vinda da favela e
defensora dos direitos humanos, e de Anderson Gomes, trabalhador motorista, em 14 de
março de 2018.
A voz de Marielle não será calada! Suas recentes denúncias sobre o assassinato do povo
negro e pobre, sobre a barbárie que temos vivido não se perderão. Sua luta, agora mais
sofrida, ganhará outras vozes e braços. Nosso luto se transformará em luta ainda maior.
Os tiros que atingiram Marielle e Anderson foram um duro e forte golpe à nossa tão frágil
democracia. Exigimos a apuração e responsabilização dos culpados por esse extermínio.
Lutaremos por justiça!
Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, a seus companheiros do PSOL e
a todos os movimentos sociais que defendem os direitos de todos e todas termos vidas dignas.

Somos todas e todos MARIELLE!
MARIELLE vive!
Diretoria e Conselho de Representantes da ADCPII

POR UMA EDUCAÇÃO PLURAL E LIVRE.
POR UMA EDUCAÇÃO SEM MORDAÇA

Considerando a relevância do FÓRUM SOCIAL MUNDIAL – FSM – nas ações definidas em
sua Carta de Princípios que visam à resistência contra o avanço das forças neoliberais e
conservadoras e contra a hegemonia dessas forças na definição das políticas educacionais no
Brasil, a ADCPII colocou em debate o “Projeto Escola Sem Partido” (ESP) atualmente em
tramitação no Congresso Nacional e em diversas Assembleias Legislativas.
No dia 15 de março de 2018, em Salvador, coordenamos a Roda de Conversa POR UMA
EDUCAÇÃO PLURAL E LIVRE. POR UMA EDUCAÇÃO SEM MORDAÇA com o objetivo de
apresentar nosso entendimento de que o ESP se constitui em um entrave ao pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas e contribui para um ambiente hostil no qual as diferenças
não são respeitadas.
Juntando-nos a outros movimentos sociais reunidos nessa edição do FSM que lutam por UM
MUNDO SEM RACISMO, INTOLERÂNCIA E XENOFOBIA narramos, ao longo da atividade,
nossas estratégias de lutas e ouvimos as narrativas de atores sociais que, em outros espaços,
compartilham da mesma luta. Juntos, pensamos, propusemos e aprovamos por unanimidade
uma Moção de Repúdio que no dia 16 de março foi encaminhada à ASSEMBLEIA MUNDIAL
DOS POVOS [Leia aqui], visando ao fortalecimento da resistência necessária ao projeto em
pauta que dificulta a formação de cidadãos capazes de construir um mundo mais justo, solidário
e fraterno.
A seguir, imagens da participação da ADCPII na programação do FÓRUM SOCIAL
MUNDIAL 2018

Roda de Conversa:
POR UMA EDUCAÇÃO
PLURAL E LIVRE. POR
UMA EDUCAÇÃO SEM
MORDAÇA

Apresentação da Moção de Repúdio na
Assembleia Mundial dos Povos

Na Tenda Povo Sem Medo

Na Tenda dos Direitos Humanos

No luto e na luta por Marielle e Anderson

Em outras lutas

REVISTA EDUCAÇÃO EM PAUTA

Como noticiado anteriormente, planejamos para o final do 1º semestre letivo de 2018 a edição
do quinto número da Revista EDUCAÇÃO EM PAUTA. Comunicamos aos associados e às
associadas que desejarem contribuir com o envio de artigos que prorrogamos o prazo para
submissão dos mesmos até 20 de abril de 2018.

Não é demais lembrar que serão muito bem-vindas as contribuições para esse quinto
número da revista.

CONSUP: A URGÊNCIA DE APROVAÇÃO DO CÓDIGO DE
ÉTICA E DO REGIMENTO INTERNO DO CPII

O Colégio Pedro II, reconhecido por seu trabalho de qualidade e pelas iniciativas com vistas
à inclusão de todos os estudantes, tem sido alvo da ação política de grupos conservadores
que promovem campanha difamatória em vários espaços físicos e virtuais, a fim de obterem
visibilidade e ganho político-eleitoral. Estes grupos têm investido politicamente, ainda, na
ocupação de espaços institucionais, com alguns responsáveis aliados aos propositores do
ilegal projeto “Escola sem partido”, ocupando assentos no Conselho Superior do Colégio.
Estas pessoas têm agido de forma desrespeitosa, com comportamentos não esperados de
um representante eleito para o órgão máximo do Colégio. Dizem defender uma instituição
que na realidade atacam, ao difamá-la nos meios virtuais, ao criarem factóides e contos
fantásticos em que servidores competentes são caluniados, em que alunos menores são
expostos.
Diante da necessária defesa do Colégio Pedro II como espaço público de educação, diverso
e plural, no qual os princípios do Estado Democrático de Direito devem orientar suas práticas
políticas, a Diretoria da ADCPII encaminhou, em 09/03/2018, ofício aos representantes do
corpo docente no CONSUP propondo como pauta de trabalho a discussão, elaboração e
aprovação do seu Código de Ética. Entendemos ser essa uma forma de aprimorarmos as
relações entre os representantes da comunidade escolar de modo a coibir atitudes
desrespeitosas que alguns de seus membros vêm adotando, contrariando o que propõe o
Regimento Interno do Conselho Superior.

16ª FLIP

VEM AÍ A 16ª FESTA LITERÁRIA INTERNACIONAL DE PARATY (FLIP). Como de costume,
a ADCPII sorteará vagas para professores e professoras associados(as) irem à FLIP. A
Festa acontecerá entre os dias 25 e 29 de julho de 2018. Nessa 16ª edição da FLIP, a autora
homenageada será HILDA HIST, poetisa, dramaturga e romancista considerada pela crítica
especializada como uma das maiores escritoras em língua portuguesa.

ATENÇÃO: Nos próximos boletins, divulgaremos prazos e regras das inscrições para
o sorteio.

ADCPII DIVULGA
A Diretoria da ADCPII divulga o Simpósio Temático Mídias Digitais, Identidades e Relações
de Trabalho que tem por objetivo realizar debates com diferentes profissionais educacionais
e pesquisadores da área, sobre os possíveis entrecruzamentos entre questões raciais, mídias,
relações de trabalho e a construção de identidades sociais para a diversidade.
ND

PLANTÃO JURÍDICO

Venha conversar pessoalmente com nossa Assessoria Jurídica
na sede da Associação, em São Cristóvão. Das 11h30 às 13h30.

10/04 – terça-feira
27/04 – sexta-feira

