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AULA INAUGURAL MARCA O INÍCIO DO
ANO LETIVO DE 2019
No dia 25 de março, pela manhã, no Teatro Mário Lago, iniciamos o ano letivo de 2019 com a tradicional Aula Inaugural.
Na abertura, mostra de atividades pedagógicas de tantas exitosas que, cotidianamente, acontecem nos diversos campi
do Colégio Pedro II nos proporcionou momentos de encantamento. Na mensagem lida pelas entidades representativas
– ADCPII e SINDSCOPE –, a convocação para a luta contra os ataques de políticas educacional, curricular, sociais e
econômicas desastrosas em curso. [LEIA A INTEGRA DA FALA DA ADCPII] O Prof. Oscar Halac, representando
o Colégio Pedro II, fez eco ao nosso compromisso com a exigência de apuração dos motivos do assassinato de Marielle
e Anderson. Representando a comunidade escolar, o Reitor reverberou nosso apoio e solidariedade ao povo de
Moçambique e às vítimas do ataque à escola em Suzano-SP e nossa absoluta recusa a qualquer forma de violência e
ódio. Disse que o contingenciamento de recursos indicado pelo MEC (que sabemos decorrer da PEC dos gastos públicos)
traz efeitos danosos para a qualidade das atividades desenvolvidas no Colégio. Atribuiu a não contratação de docentes
aprovados em concursos anteriores aos limites ainda não superados no Banco de Professor Equivalente do CPII.
Em sua mensagem, o Reitor trouxe naquele momento o que esperamos seja o pontapé inicial para o debate sobre
questões que há muito esperamos sejam coletivamente discutidas pela comunidade e o fruto dessas discussões seja
referendado pelo CONSUP, órgão de deliberação máxima, estatutariamente definido.
A Palestra da Profa. Dra. Alice Casimiro Lopes, pesquisadora do campo do Currículo, convidou a plateia à reflexão
para desconstruir fundamentos presentes nas políticas que chegam às escolas brasileiras. Referiu-se, sobretudo, à
concepção de currículo único presente na Base Nacional Curricular (BNCC). Argumentou que mesmo que especialistas
elaborem documentos apresentados como “guia” a ser seguido em todas as redes, ao serem lidos nas escolas, eles são
recriados porque “histórias diferentes produzem leituras curriculares diferentes”. Apresentou críticas ao inconstitucional
projeto escola sem partido cuja tentativa de homogeneização também se apresenta como fundamento. Criticou, com
argumentos e evidências de suas pesquisas no campo curricular, a concepção de um conhecimento neutro a ser
transmitido nas escolas e defendeu a escola como produtora de conhecimento e a concepção de que esse é produzido
em diálogo com as diferentes interpretações de mundo.
Evidenciaram-se ali, no palco do Teatro Mario Lago, naquele 25 de março, os conhecimentos produzidos nas pesquisas
acadêmicas trazidas por Alice Casimiro Lopes. Interpretações de mundo; releituras das políticas representadas em textos
oficiais; nossas histórias; nossas demandas; diálogos entre diferentes atores sociais, que se constituem como sujeitos nas
políticas locais e produzem conhecimento e currículo. Afinal, foram currículo e conhecimentos produzidos no Colégio
Pedro II que abriram a Aula Inaugural.

MENSAGEM DA DIRETORIA E DO CONSELHO DE
REPRESENTANTES AOS COLEGIADOS
Nos dias 22 e 23 de março de 2019, visitamos os Colegiados dos Departamentos Pedagógicos do CPII, excetuando os
da Educação Infantil, de Biologia e Ciências e de Artes Visuais aos quais dirigimos nosso pedido de desculpas e com
os quais nos comprometemos a enviar o material distribuído.
Nos Colegiados, ADCPII e SINDSCOPE informaram sobre lutas comuns, dentre as quais destacamos a resistência à
PEC 06/19, em tramitação no Congresso Nacional e que busca alterar o sistema de seguridade social no Brasil.
Signatária, desde fevereiro de 2019, do Fórum Sindical, Popular e de Juventudes por Direitos e Liberdades

Democráticas, que tem como bandeira principal a luta contra a Contrarreforma da Previdência, a ADCPII informou
sobre a agenda que vem cumprindo: edição de Boletins Eletrônicos em que esse tema tem sido priorizado, parcerias
com a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, participação nas reuniões do Movimento Pró-Fórum no Rio de Janeiro,
panfletagem na Central do Brasil. Aproveitou para convidar para o ATO de Mobilização Nacional contra a Reforma,
no dia 22 de março, na Candelária com caminhada até a Central do Brasil.
Coletivamente, levamos ao conhecimento a ameaça representada pela MP 873, que, ferindo preceitos constitucionais,
põe em ameaça nosso direito à liberdade de organização em sindicatos, associações e movimentos sociais diversos.
Apresentamos, em material impresso, os estudos realizados pelo GT Unificado que, desde o 2º Semestre de 2018, vem
se debruçando sobre a regulamentação da atividade docente para 2019. No material distribuído, são enunciadas questões
que acreditamos precisam há muito de respostas e que poderiam orientar discussões coletivas e servir de roteiro à
prometida Audiência Pública que não aconteceu, o que lamentamos profundamente. Reafirmamos os objetivos do GT
UNIFICADO: evitar que mais uma vez a prática das portarias emanadas dos órgãos centrais regulamente a atividade
docente sem a participação efetiva do corpo de professores e professoras do Colégio Pedro II; garantir tratamento
equânime a todos e todas, docentes efetivos ou contratados temporariamente, zelando pelos patamares de qualidade do
ensino.
Declaramos nosso apoio e solidariedade aos professores substitutos que tiveram seus contratos suspensos.
Entregamos as agendas que, por motivos de força maior, não conseguimos entregar no final do ano.
Levamos, enfim, nossos votos de que, apesar dos momentos difíceis pelos quais a Educação no Brasil atravessa,
tenhamos um ano letivo repleto de conquistas.

NA LUTA PARA GARANTIR APOSENTADORIA DIGNA
PARA TODOS
A Diretoria e o Conselho de Representantes da ADCPII estabeleceram como pauta política com prioridade máxima a
luta contra a Reforma da Previdência (PEC 06) encaminhada ao Congresso pelo desgoverno Bolsonaro. Em Boletins
anteriores, disponíveis no site da Associação, reunimos um conjunto de materiais que, consultados, servem de
argumentos para fundamentar nossa luta para impedir a aprovação da contrarreforma da previdência.
Nessa edição, apresentamos sons e imagens das atividades propostas pela Diretoria e Conselho de Representantes e de
outras das quais participamos, todas amplamente divulgadas em nossos meios de comunicação, que representam nosso
empenho na luta para impedir o desmonte da política de seguridade social nas bases constitucionalmente definidas desde
1988.
Apresentamos a seguir, em uma espécie de linha do tempo, nossas ações.

DIA 25 DE FEVEREIRO: CONVERSA NO AUDITÓRIO DA ADCPII
A gravação na íntegra da conversa de nossos associados(as) e convidados(as) sobre a contrarreforma da previdência
com Paulo Lindesay e Marcelo Chalreo, no Auditório da ADCPII, ainda está sendo editada. PAULO LINDESAY,
coordenador do núcleo do Rio de Janeiro de Auditoria Cidadã da Dívida Pública e Diretor do Sindicato Nacional
dos trabalhadores do IBGE (ASSIBGE-SN), editou a sua apresentação autorizando-nos a divulgá-la.
VALE A PENA VER E OUVIR!

LINK do PAULO LINDESAY

DIA 20 DE MARÇO: PANFLETAGEM NA CENTRAL DO BRASIL

22 DE MARÇO, DIA DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL CONTRA A
CONTRARREFORMA DA PREVIDÊNCIA

AGENDA DE LUTAS
Em reunião realizada no dia 1 de abril de 2019, o Fórum das Centrais Sindicais, do qual a ADCPII é signatária, aprovou
a seguinte agenda de lutas contra a PEC 06/2019:
➢ Lançamento do abaixo assinado dia 04/04 no Boulevard Carioca às 12h.
➢ Indicação para que cada central se responsabilize por alguma área no centro da cidade para todos os
outros dias até o final da campanha de recolhimento de assinaturas.
➢ CSP-Conlutas vai providenciar uma faixa grande para nossos atos de desconstrução da contrarreforma
da previdência com a seguinte frase: EM DEFESA DA APOSENTADORIA / CONTRA A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA* com as assinaturas das centrais.
➢ Plenária Popular convocada pelo Fórum Estadual de Lutas Contra a Reforma da Previdência das
Centrais no Rio de Janeiro, dia 9/04 na CUT às 17h;
➢ Dia Estadual de Lutas, manifestações e paralisações no dia 17/04, com Ato Político em horário e local
a serem determinados pela Plenária do dia 09/04;
➢ 1° de Maio unificado. A próxima reunião das centrais discutirá as tarefas do primeiro de maio diante
dos desafios da luta contra a reforma da previdência.
VAMOS ATUALIZANDO AS INFORMAÇÕES SOBRE ESSAS ATIVIDADES.
É MUITO IMPORTANTE A NOSSA PARTICIPAÇÃO.

ANO LETIVO SE INICIA SEM DISCUSSÃO DO RAD-2019
Lamentando que, conforme o acordado no 2º semestre de 2018, não se tenha garantido ampla discussão com a
comunidade escolar sobre o Regulamento da Atividade Docente (RAD:2019) – o GT UNIFICADO SINDSCOPEADCPII entregou ao corpo docente, reunido em seus respectivos Colegiados, nos dias 22 e 23 de março, material
impresso – anteriormente já disponibilizados nos meios digitais das duas entidades – com informações sobre suas
análises e considerações acerca do quantitativo docente (cargos, carga horária, etc) e discente (matrículas na Educação
Básica e nos cursos de pós.graduação). Perguntas que consideramos deveriam servir de balizadoras ao debate que
antecederia ao RAD/2019 foram mais uma vez apresentadas e os objetivos que pretendemos alcançar com a realização
do trabalho que, desde o ano passado estamos desenvolvendo, foram reafirmados.

OBJETIVOS

PERGUNTAS ORIENTADORAS

Contribuir para o estabelecimento de políticas mais
equânimes na distribuição da carga horária de
modo a não aumentar o trabalho de professores e
professoras que atuam diretamente em sala de aula
como também garantir a oferta de matrícula na
Educação Básica e a manutenção da qualidade do
trabalho desenvolvido na instituição.

Quais são as prioridades para a alocação da força
de trabalho?
Quem define essas prioridades?
Como e o quê tem sido tomado como base ara o
planejamento?

Nos Colegiados que fazem parte da agenda de início de cada ano letivo, na discussão desse ponto de pauta,
que tivemos oportunidade de ouvir (sem que sequer o CONEPE tenha votado e aprovado a proposta de
RAD/2019 encaminhada pela Reitoria) um conjunto de insatisfações apontado por professores e professoras.
Vale destacar a Moção de Repúdio, aprovada no Colegiado de Português, [LEIA AQUI] a “um conjunto de
ações implementadas pela Reitoria, sem discussões amplas e democráticas por toda a comunidade escolar”.

Sensíveis a todas essas questões, o GT Unificado avança nos seus estudos, divulgando e pondo em análise a
minuta de Portaria elaborada pela Reitoria e encaminhada ao CONEP para que seus membros apresentem
emendas seguidas de votação no próximo dia 10 de abril, às 10 horas. [LEIA AQUI]
Abrimos um espaço em nossos meios de comunicação (secretaria@adcpii.com.br) para acolher possíveis pleitos de
nossos(as) associados(as); convidamos a todos e todas que compareçam à sessão do CONEPE e nos comprometemos a
divulgar o material que está sendo produzido pelo GT UNIFICADO.
Autorizado a participar da sessão do CONEPE, o GT UNIFICADO insistirá na solicitação de realização de audiência
pública para, coletivamente, tratar desse tema.

RSC E CONCESSÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA:
DIREITOS QUE PRECISAM SER GARANTIDOS
Várias são as demandas que chegam à ADCP II trazidas por associados(as) relativas à concessão de Dedicação
Exclusiva, a pagamento de gratificações de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) e de progressões
funcionais. A morosidade e a falta de transparência nos processos administrativos e nos atos processuais deles
decorrentes têm sido recorrentes nessas demandas.
Duas instâncias administrativas de assessoramento à Reitoria são diretamente responsáveis pelo conjunto desses
processos administrativos no Colégio Pedro II: o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), que “visa à
eficiência, à eficácia” dos atos administrativos, dentre outras atribuições; e a Comissão Permanente de Pessoal
Docente (CPPD), a quem compete “apreciar, para posterior deliberação do presidente do Conselho Superior, os
assuntos concernentes à: alteração de regime de trabalho dos docentes; avaliação de desempenho para a progressão
e promoção funcional dos docentes; solicitação de afastamento para aperfeiçoamento, especialização, mestrado e
doutorado; distribuição de docentes nas unidades acadêmicas; avaliação de recurso do desempenho no estágio
probatório e desenvolvimento de estudos e de análises que permitam fornecer subsídios para fixação, aperfeiçoamento
e modificação da política de pessoal docente e de seus instrumentos e outras que venham a ser definidas pela própria
IFE”.
Na busca por maiores informações a fim de atender às demandas trazidas por associados (as), consultamos o site do
CPII à procura de alguma nota de esclarecimento, de registros sobre solicitações de alteração de regime de trabalho e
sobre pedidos de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC). Essa consulta não nos possibilitou a obtenção de
informações precisas. Na página da CPPD, há uma postagem de 2018, na qual são apresentados os novos membros da
CPPD eleitos em dezembro de 2017, todas as outras são datadas de 2016.
No sentido de encontrarmos soluções para demandas do corpo docente, entendemos por oportuno apresentar algumas
perguntas e encaminhá-las, por Ofício, à Reitoria.
➢ A CPPD está funcionando normalmente?
➢ Dentre todos os processos que chegam à CPPD, somente os processos de deferimento da concessão de RSC
estão em atraso? Se sim, quais seriam os motivos para a demora? Se não, quais são os outros processos com
atraso ou demanda reprimida?
➢ Especificamente sobre RSC, quantos estão aguardando parecer conclusivo? O cadastro de avaliadores para esse
tipo de processo está atualizado no SIMEC? Tem sido estimulado o cadastramento de novos avaliadores
internos? O pagamento remuneratório dos avaliadores internos e externos tem sido realizado?
➢ Em relação a regimes de trabalho, quantas são as solicitações de alteração de regime de trabalho registradas
pelo SUAP? Quantas concessões de regime de Dedicação Exclusiva foram feitas em 2018 e 2019? Como vem
sendo realizado o trâmite desses processos?
Tão logo tenhamos respostas às perguntas formuladas, faremos a divulgação das mesmas, agendando na ocasião uma
reunião na ADCPII para tratarmos dessas questões. Vamos acompanhar!

INAUGURADA A NOVA SEDE DA ADCP II

1. Seleção de canções de MPB feita pelo GT CULTURA-ADCPII são entoadas pela plateia, acompanhada ao teclado
pelas Professoras Moema Andrade e Yvonne Araújo do Departamento de Educação Musical.
2. Funcionários e Diretoria da ADCP II. Texto de autoria da Professora Maria Cristina Galvão foi lido pela Professora
Neila Espindola, já que a autora fora convocada para uma reunião do CONEPE no horário da inauguração. No texto,
Maria Cristina, que em muito contribuiu, com a sua militância, para a história de lutas da ADCPII, contrapõe a críticas
feitas à escola nas redes sociais muitos eventos/ações que a caracterizam como uma escola que busca ser inclusiva,
laica, plural e democrática. LEIA O TEXTO NA ÍNTEGRA
3. Professoras Yvonne Araújo e Moema Andrade do Departamento de Educação Musical brindam a plateia com
canções que encantam a todos.
4. Professor Leandro Souza do Departamento de Artes Visuais apresenta sua Exposição Fotográfica.
5. Professor Tiago Cavalcante e Professora Sonia Ayres, do Departamento de Língua Portuguesa, e Professoras Márcia
Victório e Ednize Judite, do Departamento dos Anos Iniciais apresentam seus livros.
6. Professores Roberto Stepheson, João Lanzillotti e Maurício Durão, do Departamento de Educação Musical, enchem
de belos sons a cerimônia de inauguração.
A todos e todas, nossos sinceros agradecimentos pelos momentos de encantamento.

PREPARANDO O CONGRESSO INTERNO DA ADCPII
Era nossa intenção realizar, como noticiado no Boletim Nº 4 de 13 de março de 2019, o CONGRESSO INTERNO DA
ADCPII: RUMOS E ESTRATÉGIAS, no dia 13 de abril.
Face, entretanto, à urgência de lutas contra a CONTRARREFORMA da previdência, a MP 873 e, internamente, as
eleições para o CONSUP e a regulamentação da atividade docente para 2019, resolvemos adiar a realização do
Congresso Interno para data mais oportuna.
AGUARDEM MAIORES INFORMAÇÕES!

REVISTA EDUCAÇÃO EM PAUTA
Tudo quase pronto para a edição do próximo número da Revista Educação em Pauta. Mas ainda são poucos os artigos
enviados para submissão. Continuamos aguardando que nos cheguem outros. As regras estão nos números anteriores,
mas reescrevemos aqui:
➢ 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, e em
resolução de no mínimo 300dpi;
➢ não é necessário inserir “resumo” e “palavras-chave”;
➢ o endereço eletrônico para o envio dos artigos é secretaria@adcpii.com.br.

AGENDA CULTURAL

Para saber mais detalhes sobre os roteiros, hotéis, etc, clique Aqui e leia mais informações.
E, bora passear!!! Vamos nessa!!!

PLANTÕES JURÍDICOS
Dúvidas trabalhistas? Informações sobre Carreira Docente, Regime de Trabalho, direitos da categoria? Venha
conversar pessoalmente com nossa Assessoria Jurídica na sede da Associação, em São Cristóvão.

Os plantões de abril serão nos dias 11/04 (quinta-feira) e 24/04 (quarta-feira).
Os plantões em maio serão nos dias 07/05 (terça-feira) e 22/05 (quarta-feira).
Todos das 11h 30min às 13h 30min.

