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NOSSA MENSAGEM DE FINAL DE ANO
Final de ano é tempo de fazer retrospectivas e planos para o 
ano que se aproxima. 

A ADCPII, seguindo essa antiga tradição, apresenta, em vídeo, 
o que a memória permitiu selecionar de um ano de desafios 
impostos pelo mundo que se pôs de “cabeça para baixo”. No 
vídeo, mostramos um pouco do que fizemos – o que foi possí-
vel fazer – e muito do que nossa memória selecionou. 

A ADCPII esperançou ao longo de 365 dias a esperança que 
não espera, mas que possibilita a ação e faz nascer os planos 
para o ano que se aproxima. 

 

https://youtu.be/2q00eDruqHA

ENCONTRO VIRTUAL DE FIM DE ANO: ADEUS, 2020!
O esperançar carece de 
alegria e de fazer circular 
o afeto. No fortalecimento 
desses dois sentimentos nos 
encontramos de um jeito 
novo que o distanciamento 
necessário impõe: virtual-
mente. 

É possível rever nosso ‘En-
contro virtual de fim de 
ano”. É possível guardá-lo 
na memória de quem dele 
participou. Mas é possível 
também fazer circular afeto 
e alegria entre os que não 
puderam participar.

Acesse  https://youtu.be/
BC_4I26s_sI  para con-
ferir o que aconteceu no 
nosso Encontro Virtual 
ADEUS, 2020.
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PROFESSORA LAÍS NAUFEL EM ENTREVISTA 
NO PROGRAMA FAIXA LIVRE
Neste mês de dezembro, a ADCP II esteve, mais uma vez, no já tradicional programa na Rádio Bandei-
rantes, com a participação da professora Laís Naufel, Vice-Presidente da ADCPII e Conselheira Suplente 
no Consup. 

Na entrevista, Laís abordou, entre tantos temas caros à educação pública de qualidade, as limitações 
impostas pela pandemia, as ações levantadas pela comunidade acadêmica, e as ações institucionais 
adotadas, sempre com nitidez e acurada percepção. Vale a pena ouvir este importante relato! 

O programa foi ao ar em 17 de dezembro, mas encontra-se disponibilizado no canal do Faixa Livre no 
YouTube.

Laís Naufel foi aluna do CPII e atualmente é docente, atuando na Equipe Pedagógica de Língua Portu-
guesa do Campus SCIII.

Quem quiser ouvir a entrevista, acesse http://www.programafaixalivre.com.br/noticias/adcpii-avalia-
ser-impossivel-garantir-seguranca-sanitaria-nas-escolas/.

ADCPII PRESENTE NO ATO POLÍTICO-CULTURAL DO SINDSCOPE
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O trabalho coletivo realizado pelas duas entidades – ADCPII e SINDSCOPE – que, no CPII, representam 
os docentes garantiu muitas conquistas.

A fim de celebrar essas conquistas, a ADCPII, participou, no dia 19 de dezembro, do Ato Político-cultural 
realizado pelo SINDSCOPE.

Na ocasião comemorou vitórias e firmou seu compromisso de novas parcerias em 2021.

Veja a seguir. Acesse:  https://drive.google.com/file/d/1fZGYnHBPr7Yzw3njbE2IDosRyceAos9k/
view?usp=sharing 

ADCPII NA LUTA VITORIOSA DA REGULAMENTAÇÃO DO FUNDEB



RIO DE JANEIRO, 22 DE DEZEMBRO DE 2020

BOLETIM ELETRÔNICO
Nº 10/2020

EXPEDIENTE DA ADCPII EM JANEIRO DE 2021 


