
Rio de JaneiRo, 29 de JuLho de 2020

Boletim eletrônico
nº 06/2020

2020: QUEM VAI PAGAR POR ISSO?

Começamos este boletim colocando em pauta acontecimentos que marcam esse final da 2ª década do 
século XXI. Dentre tantos, a pandemia causada pela Covid-19, que deixa um rastro de dor e tristeza em 
todos e todas para quem a VIDA é o bem maior. 

Constatamos, com pesar, diariamente, o aumento do número de óbitos e de infectados – tendo a certe-
za de que são dados subnotificados. 

Não são números apenas que estão expressos na tabela. São VIDAS que se perderam. Para além desses 
números, há famílias inteiras que, como nós, choramos e sofremos a perda de pessoas queridas. E nos 
perguntamos: o que sentem aqueles que desprezam a VIDA? Continuarão analisando apenas as esta-
tísticas que contabilizam a diminuição dos seus lucros financeiros? Se perguntados sobre as estatísticas 
que registram a perda de vidas, responderão: “e daí”? ou “eu não sou coveiro, tá?” 

Na indiferença que caracteriza a expressão “e daí” e na falta de compaixão pelo Outro que vive o luto 
e a perda de seus familiares repousam decerto orientações da política em curso do desgoverno atual 
no Brasil. 

Devem ser também a indiferença, a falta de compaixão, o negacionismo, o desrespeito à VIDA que 
orientaram o Sinepe-Rio (Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino do Rio de Janeiro) a divulgar vídeo 
nas redes sociais anunciando o retorno às atividades presenciais no sistema privado de ensino. No mo-
mento em que o número de mortos no Brasil, tristemente, se aproxima de 90 mil mortos, o Sinepe-Rio, 
desqualificando as orientações da OMS sobre a importância do isolamento social, afirma – pasmem – 
que  “a escola privada está pronta para reiniciar”.



Rio de JaneiRo, 29 de JuLho de 2020

Boletim eletrônico
nº 06/2020

Precisamos reafirmar nossa indignação diante das políticas do Estado e de todos e de todas que, como 
o Sinepe-RJ, adotam práticas que põem em risco a VIDA. Precisamos – e é urgente que o façamos – deixar 
claro que não queremos, apenas, declarações de pêsames transmitidas pelos meios de comunicação ou 
publicadas nas redes sociais enquanto enterramos e choramos nossos mortos. Não queremos Memoriais 
que homenageiem vidas perdidas. Queremos transformar nosso luto em LUTA! É dessa luta que devemos 
nos ocupar, exigindo que os órgãos internacionais e nacionais debrucem-se sobre evidências, apurem e 
julguem para que possamos compreender e nomear esse triste ano de 2020 e lutar por JUSTIÇA.

ADCPII ENCAMINHA AO CONSUP, DGs E CGs REIVINDICAÇÕES 
SOBRE O CPII QUE TEMOS, QUE QUEREMOS E O QUE PODEMOS 
EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL
Desde a segunda quinzena de março, encontramo-nos, o Colégio Pedro II e demais instituições de ensi-
no no Brasil, com aulas suspensas devido à pandemia que afeta o país e o mundo.

Diante dessa difícil realidade, a ADCPII, assim como o SINDSCOPE e vários outros segmentos, campi, 
coletivos ligados ao CPII e outros entendemos que salvar vidas vem em primeiro lugar. Dessa forma, 
muitas ações concretas de auxílio aos mais vulneráveis dentre estudantes e prestadores de serviços 
foram e continuarão sendo prioridade para nós.

Também participamos de diferentes fóruns de discussão, nos quais a escuta das demandas da comuni-
dade escolar tem estado muito presente. Em rodas de conversa virtuais, em GTs, assembleias e tantos 
outros coletivos, percebe-se que, para além das dúvidas e incertezas, que continuam sendo muitas, tam-
bém são apresentadas possibilidades para o enfrentamento do contexto dramático que atravessamos.

Entendendo que esse enfrentamento requer ações que envolvam todos os atores sociais da comunida-
de escolar, a ADCPII realizou, em 20 de junho, a 2ª Roda de Conversa, que reuniu cerca de 100 pessoas 
dos diversos segmentos – estudantes, responsáveis por estudantes, professores e professoras do Colé-
gio Pedro II – orientadas pela temática Colégio Pedro II e a Pandemia: o que temos, o que queremos, o 
que podemos.

Ao longo da conversa, firmamos alguns compromissos. A saber: (a) o planejamento participativo das 
ações como convém a uma escola que se quer DEMOCRÁTICA; (b) o atendimento ao princípio da UNI-
VERSALIDADE da Educação, determinando, constitucionalmente, o direito de TODOS à educação gra-
tuita, laica e inclusiva e o DEVER do Estado na sua consecução; (c) redesenhos curriculares; e (d) o 
atendimento irrestrito às orientações médico-sanitárias que visam à preservação da VIDA.

O atendimento a esses compromissos depende da responsabilização de atores sociais específicos que, 
em cada âmbito de atuação, se responsabilizem pela proposição de políticas eficazes.

Nesse sentido, faz-se urgente que o Estado destine os investimentos necessários para o atendimento 
às orientações médico-sanitárias e para a promoção da inclusão digital de estudantes e de servidores 
docentes e técnico-administrativos e que toda a comunidade, em lutas cotidianas, exija a destinação 
desses investimentos à educação.
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Esse atendimento depende também de que, no Colégio Pedro II, respeitados os limites de suas atribui-
ções, os servidores se dediquem à proposição de políticas que visem a ultrapassar as dificuldades que 
se apresentam. Assim, desconstruindo a ideia de que docentes e técnicos lotados nos campi estamos 
inertes, é importante destacar que cumprimos parte de nossa jornada de trabalho em atividades re-
motas dedicadas ao planejamento de atividades, redesenhando o currículo antes pensado no formato 
presencial; à pesquisa e à extensão. Experimentamos a duras penas modos novos de levar a presença 
da escola aos estudantes que o isolamento social – imperativo – mantém afastados do espaço físico 
da escola. Participamos dos Fóruns propostos pelo CONSUP que têm como finalidade a definição de 
parâmetros do trabalho remoto e da construção de protocolos para o momento em que as autoridades 
médico-sanitárias indicarem as regras de flexibilização do distanciamento social.

Há que se considerar, entretanto, que, no Colégio Pedro II, políticas precisam ser propostas e delibera-
das pelo seu órgão máximo – o Conselho Superior – a fim de envolver as instâncias às quais compete 
sua execução: Diretores Gerais, Coordenadores Gerais de Disciplina, dentre outros.

Dessa forma, encaminhamos solicitação à equipe gestora para que empenhe todos os esforços no sen-
tido de propor respostas possíveis às demandas da comunidade escolar apresentadas na roda de con-
versa a que acima fizemos referência. São elas:

1. Levantamento estatístico institucional de dados socioeconômicos de estudantes e servido-
res a fim de que pensemos estratégias de atendimento aos excluídos digitais.

2. Planejamento financeiro para que, no momento da flexibilização do isolamento social, a 
escola possa dispor de meios para atender às determinações sanitárias.

3. Utilização de canais de informação permanentes a serem disponibilizados no site do Colé-
gio e em outros disponíveis nos campi.

4. Realização de encontros virtuais por campus com os responsáveis por estudantes.

5. Replanejamento com vistas ao redesenho curricular a ser definido pelos Colegiados dos 
Departamentos Pedagógicos.

Reiteramos, por fim, a necessidade de buscarmos soluções que possibilitem diminuir a distância impos-
ta pela pandemia entre escola e estudantes e convidamos para a 3ª Roda de Conversa a ser realizada 
brevemente.

 



Rio de JaneiRo, 29 de JuLho de 2020

Boletim eletrônico
nº 06/2020

GT CENTRAL DISCUTE PROTOCOLO A SER ADOTADO EM CASO 

DE FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL  

No dia 8 de julho o Grupo de Trabalho Central de Protocolos e Cenários Pós-pandemia do Colégio 
Pedro II (GT Central) realizou a 1ª reunião ordinária.

Formado por representantes de todos os campi, do CREIR, do CONSUP, do CONEPE, do CONDEPAR, da 
ADCPII e do SINDSCOPE, o GT Central definiu: os eixos, a organização e a metodologia de trabalho.

 Com relação aos eixos de trabalho foram aprovados 4 (quatro): (1) Questões sanitárias/Saúde; (2) Infra-
estrutura; (3) Questões Pedagógicas e (4) Acolhimento e saúde emocional. 

Aprovou-se como princípios norteadores: 

• Retorno de atividades presenciais somente quando houver segurança sanitária;

• Participação de todos os segmentos da comunidade escolar nos GTs locais.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 6 de agosto, às 14h.

Para saber mais CLIQUE AQUI

2020: É URGENTE QUE POLÍTICAS LOCAIS REPAREM A PERDA 
DE DIREITOS IMPOSTA AO CORPO DOCENTE DO CPII
Desde que, em 22 de maio de 2020, por Resolução do CONSUP-CPII e por Portaria chancelada pelo 
Reitor, a CPPD Pró-Tempore foi instituída, a Diretoria da ADCPII vem acompanhando o trabalho por ela 
realizado. Esse acompanhamento nos permite testemunhar o compromisso com a busca incessante de 
seus 9 membros em garantir o atendimento aos direitos docentes. Perseguem-no cotidianamente e de 
seus atos prestam contas à comunidade escolar por meio da edição de boletins informativos.

Desde a edição do 1º desses boletins, temos colaborado no sentido de divulgar para todos e todas, 
nos canais de que dispomos, as ações que, em pouco mais de dois meses, foram realizadas pela CPPD 
em exercício. Neste Boletim, continuamos a divulgação, agradecendo pelo empenho e seriedade que 
levam a cabo suas atribuições. 

leia aqui o 3º BOLETIM INFORMATIVO DA CPPD

https://drive.google.com/file/d/1Te5YsJcdtGaA5B_ttuNcFIDy30ZNbyUb/view
https://drive.google.com/file/d/1mHrIKsWiMXkEXg_WprCzKJWx051M156c/view
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REPRESENTAÇÃO DOCENTE NO CONSUP SOLICITA 
ESCLARECIMENTOS SOBRE A MOROSIDADE NO FLUXO 
DE CONCESSÕES DE DIREITOS

Em 10 de julho, no encerramento das atividades do1º semestre de 2020 do Conselho Superior (CONSUP-
CPII), a representação docente solicitou esclarecimentos à Reitoria sobre a persistência de problemas 
no fluxo de concessão de direitos que persistem sem solução. 

Na ocasião, as representantes docentes indagaram:

• Quais são as estratégias da Reitoria para dar celeridade aos processos de estágio probatório, pro-
gressão e RT?

• O procedimento de avaliação tem sido observado pela instituição?

• Os processos enviados pela CPPD para a Reitoria foram encaminhados para o SEPAG? Caso contrá-
rio, eles retornaram para a CPPD?

• As portarias 1261 e 1262, de fato, atendem as demandas de todos os casos que hoje se encontram 
parados?;

• A PROGESP fez análise detalhada dos casos?

• Quem foi ouvido para que fossem elaboradas? e

• Por que não passaram pela CPPD antes de sua publicação?

A Diretoria da ADCPII há muito preocupada com a situação de perdas impostas a percentual elevado 
do corpo docente no CPII, vem acompanhando a situação dramática que, ao longo de dois anos (2018-
2019), tem sido imposta a professores e professoras.  Aguarda que a Reitoria atenda às solicitações da 
Representação Docente e apresente estratégias políticas capazes de sanar os problemas causados pela 
morosidade no fluxo de concessão de direitos imposto a servidores e servidoras docentes em decorrên-
cia da estagnação de aproximadamente 500 processos. 
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FUNDEB PERMANENTE: VITÓRIA DA EDUCAÇÃO
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

n ASSEMBLEIA VIRTUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Segundo o que estabelece o Estatuto da ADCPII, na 2ª 

quinzena de agosto de cada ano, deverá ser convocada 

Assembleia Geral Ordinária (Art.14º).

Excepcionalmente, em agosto de 2020, a Assembleia será 

realizada virtualmente. Confira no cartaz data, horário e a 

plataforma que será utilizada. Anote na agenda. Participe! 

n ATUALIZE SEU CADASTRO PARA RECEBER INFORMATIVOS DA ADCPII POR WHATSAPP

Nesses tristes tempos que atravessamos, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em 22 de abril de 
2020, afirmou que o governo deveria aproveitar o momento – de pandemia – para passar “a boiada” e 
“mudar” os ordenamentos em vigor. Parece-nos ser essa a finalidade das políticas do desgoverno tais os 
ataques que nos são dirigidos.

Entendendo que a informação é pré-requisito para pensarmos a resistência – afinal defendemos in-
condicionalmente o Estado Democrático de Direito –, estamos empenhados em ampliar o alcance de 
nossos meios de comunicação.

Para isso, precisamos que todos e todas atualizem seus dados a fim de aumentarmos nossa rede de 
transmissão de mensagens por WhatsApp.

Como você pode ajudar?  Informe seu nome completo e número de telefone celular, 

• por e-mail para adcpii@gmail.com, ou

• por telefone 21 98849-3203.

n PROGRAMA FAIXA LIVRE

Há muito a ADCPII é patrocinadora do Programa Faixa Livre, iniciativa de um conjunto de entidades 
associativas, sindicais e profissionais que, desde 1994, se uniram na luta por um Brasil mais justo e po-
liticamente mais democrático.

Desde o início do mês de julho divulgamos, diariamente, nas contas do Facebook e do Instagram da 
ADCPII, por WhatsApp ou no status de nossos(as) associado(as), as entrevistas que são levadas ao ar. 
Além disso, organizamos, no site da ADCPII – www.adcpii.com.br  –, espaço para 
arquivar os áudios com as entrevistas.

Acesse e ouça! Vale a pena!

mailto:adcpii%40gmail.com?subject=
http://www.adcpii.com.br
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n EXPEDIENTE NA ADCPII 

n PLANTÕES JURÍDICOS ONLINE: COMO ACESSAR

A ADCPII tem se somado aos esforços de toda a sociedade brasileira para conter o surto de contamina-
ção pela Covid-19. Para isso, todas as atividades que podem ser feitas remotamente estão ocorrendo 
nessa modalidade. Este é o caso do plantão jurídico. Caso você precise fazer uso do plantão jurídico, 
neste período de isolamento físico, proceda da seguinte forma:

•	 Envie sua dúvida ou demanda jurídica, com o máximo de detalhes, para o e-mail: chalreo@nextcon.
com, sem anexar qualquer documento nesse primeiro contato. 

• Após a avaliação da assessoria jurídica (Dr. Marcelo Chalreo ou Dr. Heraldo Carvalho), os advoga-
dos que prestam essa assessoria entrarão em contato com a associada ou associado para esclare-
cimentos, solicitando, eventualmente, a documentação pertinente ao prosseguimento do atendi-
mento jurídico.

O envio das solicitações, por e-mail, direto para os advogados da assessoria jurídica da ADCPII, tem o 
objetivo de manter a privacidade das associadas e associados.

Em caso de dúvidas sobre este procedimento, neste período, entre em contato pelo e-mail adcpii@
gmail.com. Em hipótese alguma, use este e-mail para expor as dúvidas ou demandas jurídicas! 

Use o e-mail da ADCPII apenas para tirar dúvidas sobre o funcionamento da ADCPII.


