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BOAS FESTAS! BOAS FÉRIAS!

FESTA DE FINAL DE ANO

Clique aqui para ver mais fotos da festa

Este ano nossa festa de fim de ano foi numa casa de festas na Tijuca, e tivemos a mesma alegria de
sempre em estarmos juntos e juntas, conversando, cantando e dançando com os dançarinos
contratados ou entre nós. O buffet variado e fresquinho alimentou nosso corpo, enquanto a conversa
e a música alimentavam nossa alma.
A direção falou rapidamente sobre o ano de luta que tivemos e que, com certeza, teremos outro pela
frente. Mas a luta nos une e fortalece. Precisamos sempre de todos nas atividades e reuniões.
Vencemos o projeto Escola sem Partido, mas temos que continuar na batalha, pois certamente ele
será reenviado ao Congresso Nacional.
Distribuímos bottons da ADCPII e divulgamos o Festival CP2 sem Censura.

“FOI BONITA A FESTA, PÁ”

Clique na foto para ver as imagens ampliadas.

Esse festival foi realizado pela Frente CPII Sem Mordaça, composta pela ADCPII, pelo Coletivo Diverso
e Democrático e pelo SINDSCOPE.
O festival iniciou com a fala das entidades presentes, seguida por uma mesa redonda com o Profº
Fernando Penna, Profª Luiza Colombo(CPII - SCI), Profº Matheus Castro (CPII - Centro), mediada
pela Profª Regina Macedo (CPII-SCI) e pela Responsável Vera Pereira, representante do Coletivo CPII
Diverso e Democrático.
Após a mesa tivemos a apresentação de diversos artistas: Tereza Seiblitz apresentou poesias sobre
o lugar do índio na nossa sociedade; Orquestra Voadora abrilhantou o evento com seus
instrumentos "voadores"; Bia Ferreira e Doralyce nos emocionaram com sua música bela, mas
contundente; Us Neguin Q N C Kala animaram o público com seus raps criativos demonstrando muita
resistência; e o bloco de ex-alunos Tudo ou Nada levantou a galera com seus sambas que falam do
colégio e das nossas várias lutas, com sambas inéditos e outros bastante conhecidos. Afinal, tudo
acabou em samba no palco do CPII.

FUNCIONAMENTO DA ADCPII

AGENDAS 2019

Tivemos problemas no envio das
agendas e essas só foram entregues no
dia 19 de dezembro. Iniciamos a
entrega no mesmo dia, aproveitando a
realização do FESTIVAL CP2 SEM
CENSURA.
Caso você queira e possa fazê-lo, elas
podem ser retiradas na sede da ADCP II,
nos horários de funcionamento durante
o período de recesso. Se não for
possível, vamos entregá-las no reinício
do ano letivo.
Aceitem nossos pedidos de desculpa.

