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Encontro virtual dE fim dE ano: adEuS 2020!
Bem-vindo, 2021! E que ele traga a vacina para 
todos!

É com muita esperança e fé que convidamos você, 
professor e professora do CPII, a juntos nos despe-
dir deste ano com mais um emocionante encon-
tro, no dia 18 de dezembro, às 18h.

Contamos com sua presença e participação, atra-
vés do amigo oculto virtual, que realizaremos na 
hora. O presente a ser trocado poderá ser uma po-
esia, uma música, uma mensagem ou um depoi-
mento sobre o que você obteve de aprendizagem 
e novas aquisições nesse período de quarentena.

Aguardamos você! Não falte!

ATENÇÃO 

No dia, acesse os links:

No Zoom: http://psfl.in/zoomrsc

Youtube: http://psfl.in/adios2020  (Esse link é um atalho. No dia do evento, quando clicar nele, você 
será direcionado para o link real.)

vontadE política, tranSparência E trabalho colEtivo 
poSSibilitaram à cppd pró-tEmporE atEndimEnto 
a dirEitoS docEntES
O ano de 2020 chega ao fim e deixa, na memória de todas e todos, acontecimentos que gostaríamos 
que não estivessem nas retrospectivas desse momento. Outros, entretanto, precisam ser recordados e 
registrados, pois são oásis no meio do deserto que tivemos – temos ainda – que atravessar. Autorizada 
a metáfora, tomamos o tema dos direitos docentes e seu atendimento no Colégio Pedro II. 

Caminhando pela anomalia desértica da atuação da CPPD de 2018 ao final de maio de 2020, encontra-
mos outra anomalia: a institucionalidade esgarçada no CPII. As consequências foram dramáticas e cruéis. 

http://psfl.in/zoomrsc
http://psfl.in/adios2020
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Aproximadamente 50% do corpo docente do colégio teve seus direitos (RSC, RT, aceleração funcional, 
estágio probatório, afastamentos para estudos) não atendidos. A CPPD viu esvaziadas suas atribuições 
cuja transferência para outros setores da estrutura administrativa desorganizou o que fora sistemati-
zado e posto em prática por gestões anteriores em relação a procedimentos do fluxo de concessão de 
direitos docentes. Além disso, o processo eleitoral para escolha de seus novos membros, para o biênio 
2020-2021, não foi deflagrado.

Iniciamos 2020 com o firme propósito de sanar essas anomalias entendendo a necessidade de por em 
prática um modo coletivo de agir. Precisávamos de um “oásis” para continuar a travessia, que foi se 
delineando e se concretizando no chamado Fórum CPPD-Entidades. ADCPII e SINDSCOPE, como dois 
atores sociais, juntaram-se nesse espaço e, coletivamente, passamos todos e todas a pensar e propor 
ações que “curassem” tais anomalias.

As ações foram acontecendo. 

No CONSUP, se deliberou pela instauração do processo eleitoral para substituição de seus membros, 
que ao longo do 1° semestre de 2020, davam-nos a impressão de não mais estar exercendo suas fun-
ções, apesar de Portaria que prorrogava seu mandato até que nova comissão fosse eleita. Em março, 
o isolamento social em função da pandemia de Covid-19, suspendeu o processo eleitoral, e o CONSUP 
deliberou sobre a indicação da CPPD Pró-Tempore até que haja segurança para a realização de elei-
ções presenciais.

No Fórum CPPD-Entidades, elaboramos um programa que apontava diversos princípios, sendo a vonta-
de política o mais importante. De lá, saíram os nove membros que hoje compõem a comissão. Indicada 
e referendada pelas duas entidades representativas, o CONSUP aprovou a indicação.

Em final de maio de 2020, a CPPD Pró-tempore tomou posse. Manteve aberto o canal de debate com o 
Fórum CPPD-Entidades e convidou ADCPII e SINDSCOPE a participarem de seus encontros de planeja-
mento. 

Valendo-se de outro princípio – transparência – editou cinco boletins (todos disponíveis no portal do 
CPII) prestando contas à comunidade do trabalho que desempenhava. Além disso, respondeu de modo 
respeitoso a quem a procurou em busca de informações e orientações. Esteve no CONSUP e encontrou 
nas entidades representativas do CPII a parceria necessária para curar anomalias com um jeito cole-
tivo: democrátido e participativo. Organizou administrativamente o fluxo dos processos, tomou para 
si atribuições que não lhe eram pertinentes a fim de recuperar direitos não atendidos. Trabalhou – e 
muito –  ao longo de sete meses, orientada por vontade política.

O resultado não podia ser outro: todos os processos de RSC, por exemplo, abertos entre 2017 e 2019 fo-
ram concluídos, garantindo o pagamento dos valores retroativos a janeiro/2020. Dos processos abertos 
em 2020, apenas vinte estão em fase de formação de banca. 

Todo esse esforço empreendido, todas as aprendizagens que fizemos, tudo o que foi possível em tão 
curto espaço de tempo conquistar foram “oásis”. Precisamos dele nas travessias povoadas de boiadas 
ferozes que insistem em nos atrapalhar o caminho. Zelar por ele é nosso compromisso. 

Se quiser mais detalhes dessa travessia, aguarde a publicação do boletim nº 6 da CPPD. 
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Grupo dE trabalho cEntral dE protocoloS E cEnárioS 
póS-pandEmia do cpii: uma conquiSta da comunidadE 
EScolar E da luta colEtiva Em 2020 

Fruto da organização e da luta coletiva, foi fundado, em julho deste ano, pelo Conselho Superior, o 
Grupo de Trabalho Central de Protocolos e Cenários Pós-Pandemia, o chamado GT Central. O grupo é 
formado por representantes de toda a comunidade escolar (responsáveis, estudantes, docentes, técni-
cos), das entidades (Associação de Docentes do Colégio Pedro II e Sindicato dos Servidores do Colégio 
Pedro II) e dos fóruns deliberativos da escola (Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão, Conselho de 
Departamentos e Conselho de Diretores). Seu objetivo foi, ao longo dos últimos meses, traçar propostas 
de diretrizes pedagógicas e de protocolos sanitários para o período pandêmico no Colégio Pedro II.

Em mais de 20 encontros e 80 horas de discussões e trabalho árduo, as quatro principais ações constru-
ídas pelo GT Central foram: 

a) levantamento do perfil dos estudantes do colégio via pesquisa de campus; 

b) construção dos pressupostos para as atividades de apoio cognitivo e emocional, realizadas a partir 
do dia 22 de setembro; 

c) estudo e compilação de protocolos sanitários de segurança para possível retorno semipresencial; 

e d) elaboração de premissas pedagógicas para o ano letivo de 2020, a ser contabilizado no ano civil 
de 2021.
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É importante frisar que o GT Central não é um fórum deliberativo ou normatizador. Seu papel é fazer 
ecoar as vozes de representantes de toda a comunidade escolar, de modo a construir propostas que 
contemplem as concepções de todos os personagens que compõem o Colégio Pedro II. Os pressupos-
tos criados e aprovados pelo grupo são, em seguida, encaminhados ao Conselho de Pesquisa, Ensino e 
Extensão (CONEPE) e ao Conselho Superior (CONSUP), que têm o papel de apreciar e deliberar sobre 
as propostas apresentadas. Entretanto, especialmente no que se refere à última ação – a elaboração 
de premissas pedagógicas para o ano letivo de 2020 –, o GT Central encontrou bastantes entraves junto 
à Reitoria para que pudesse ter sua proposta apreciada, precisando de muito debate para garantir o 
direito de a comunidade escolar discutir sobre o tema.

Como conquista da luta coletiva para assegurar que as discussões sobre os caminhos do Colégio Pedro 
II no cenário pandêmico contemplassem as vozes de toda a comunidade, sublinhamos aqui que nós, 
como Associação de Docentes, não nos curvaremos aos desmandos do atual Reitor e continuaremos 
batalhando pela manutenção de fóruns como o GT Central – espaços legitimamente democráticos e 
que materializam o perfil de escola que sempre defendemos: uma escola plural, democrática, inclusiva, 
que não deixe ninguém para trás.

Para continuar acompanhando as propostas do GT Central, basta acessar o seguinte link, no próprio site 
do Colégio Pedro II: Colégio Pedro II - Colégio Pedro II (cp2.g12.br) 

Encontro com oS GrêmioS: EStudantES do cpii 
aprESEntam propoStaS para 2021 
A ADCPII recebeu um pedido encantador e irrecusável para uma reunião (26/11/2020) com os represen-
tantes dos grêmios. Os estudantes nos procuraram para dialogar a partir da apresentação de algumas 
de suas propostas para 2021.

Dessa conversa, separamos alguns princípios, como adaptação do currículo, limitação da quantidade 
de atividades enviadas diariamente, entender a avaliação como feedback para o aluno, não interfe-
rindo na promoção de série. Por conta da limitação do acesso, pensar materiais alternativos, além da 
garantia da não delimitação de prazos ou avaliações durante a pandemia, entre outras ideias de acor-
do com as propostas formuladas até agora pelo Conselho Nacional de Educação e com a lei 14.040. 
Os representantes acreditam que o cenário remoto não pode ser apenas uma transposição do cenário 
presencial, é preciso refletir e dialogar sobre o futuro do CPII.

Uma das questões apresentadas foi a sensação que os alunos têm de não serem ouvidos e como isso 
os desestimula. A ADCPII se colocou à disposição para novos encontros por entender que os estudantes 
são parte fundamental do debate. Acreditamos também que cabe a nós, professores, garantir o espaço 
dos estudantes nos fóruns da Instituição. O resto eles fazem sozinhos. E muito bem.

http://www.cp2.g12.br/component/content/article/117-org�os-colegiados/10304-grupo-de-trabalho-central-de-protocolos-e-cen�rios-p�s-pandemia.html
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conSup-cpii: a luta para Garantir Sua compEtência dE ór-
Gão máximo dE dElibEração

Em 2019, nas eleições para o Conselho Superior do Colégio Pedro II, a ADCPII ajudou a construir uma 
chapa formada por servidores comprometidos com a realização de uma gestão coletiva, democrática e 
disposta a trabalhar pelo bem da escola. Além disso, apoiou também responsáveis, discentes e egressos 
que partilhavam desses mesmos princípios.

Ao longo da gestão, muitas foram as conquistas desse grupo e, se não foram maiores, isso se deve, sim-
plesmente, ao fato de que, em diversos momentos, não houve, por parte da reitoria do CPII a intenção 
de dialogar com a comunidade, respeitando os fóruns de discussão existentes na escola. 

O CONSUP, de 2019 até hoje:

• Elaborou o atual RAD (Regulamento de Atividades Docentes), a partir da realização 
de uma audiência pública aberta a toda a comunidade escolar;

• Deliberou sobre o mandato pró-tempore de uma nova CPPD, com membros indica-
dos pelo Fórum CPPD-Entidades, para atuar enquanto não forem possíveis eleições 
presenciais;

• Deliberou sobre a suspensão das atividades presenciais a partir de 16/03/2020, em 
ocasião do estado de calamidade pública gerado pelo COVID-19;

• Criou o GT de regulamentação do trabalho remoto;

• Criou o GT Central de Protocolos e Cenários pós-pandemia, que recebe contribuições 
dos GTs locais dos campi;

• Por meio do GT Central, conseguiu efetivar a participação de todos os setores da 
comunidade escolar no debate acerca dos temas relativos às atividades escolares 
durante a pandemia;

• Regulamentou as atividades acadêmicas não presenciais;

• Elaborou resolução que garante o direito de afastamento para estudos aos servidores 
técnico-administrativos. Entretanto, por não ter sido acatada pela Instituição, criou 
um GT formado por CONSUP, SINDSCOPE e PROGESP com o objetivo de resolver as 
questões que inviabilizam, segundo a Procuradoria da escola, a aprovação do docu-
mento.

• Deliberou sobre a transformação da portaria 1.801 em minuta, visto que sua publi-
cação desconsiderava o processo democrático iniciado com a criação do GT Central;

Fechamos o ano de 2020 com a certeza de que fortalecer o CONSUP, principalmente num momento 
em que a escola vem sendo administrada por portarias, é a base para criação e manutenção de uma 
gestão institucional democrática. Por isso, agradecemos aos incansáveis conselheiros que, presencial 
ou remotamente, seguem atentos e fortes em defesa do CPII.
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comEmoração do dia do profESSor: ESpaço virtual
para o afEto
No dia 15 de outubro, a ADCPII promoveu um Encontro Virtual para comemorar o nosso dia!

O encontro foi emocionante e cheio de afetos! Foi muito bom rever colegas queridos, lembrar os bons 
momentos e sonhar que novos tempos virão! 

Na época, por questões técnicas e de tempo, não conseguimos passar todos os vídeos e fotos (incluídas 
nos vídeos) enviados pelos associados, conforme tínhamos solicitado anteriormente.

Por esse motivo, estamos divulgando o link (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X60cwpU_-
07F9M1h0NSoWQDN5Mfw2Lb-) para o acesso aos vídeos.

Aproveitamos e enviamos também o link do evento que ficou gravado no Youtube. Aproveite para se 
inscrever no canal da ADCPII e dar um like. 

 

  

   

Foto da Comemoração Virtual do dia dos Professores 2020.

Para assistir, acesse: https://youtu.be/ZZLO6aYrfJQ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X60cwpU_-07F9M1h0NSoWQDN5Mfw2Lb-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X60cwpU_-07F9M1h0NSoWQDN5Mfw2Lb-
https://youtu.be/ZZLO6aYrfJQ
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aGEnda dE lutaS para 2021: 
aS açõES do dESGovErno noS impõEm (rE)ExiStir
para rESiStir

… exigindo vacina para todos

… exigindo a regulamentação do FUNDEB que garanta a destinação de recursos 

para a educação pública

Em 21 de julho de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou o FUNDEB permanente. O projeto aprovado 
representava a vitória da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de muitos movimentos sociais, 
da sociedade civil e de deputados federais de diferentes partidos políticos na defesa do projeto por 
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uma educação pública, gratuita e de qualidade. 
No Boletim N° 6, em 29 de julho (disponível em 
www.adcpii.com.br), comemoramos a vitória 
e iniciamos a luta para que fosse aprovado no 
Senado. Em agosto, o Senado aprovou o Fun-
debPraValer: permanente, mas dependente de 
regulamentação.

No dia 10 de dezembro, na Câmara dos Deputa-
dos, teve início a regulamentação do FUNDEB e 
muitas das conquistas foram “ralo abaixo”, para 
que a boiada passasse. Destacamos, dentre ou-
tras, que a destinação de 180 bilhões de reais 
para a educação, aprovada em agosto, teve 
parte deste valor destinado a estabelecimentos 
privados. 

Da Câmara de Deputados a regulamentação foi 
encaminhada ao Senado. Mais uma vez a Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação e mui-
tos movimentos sociais promoveram uma série 
de ações em defesa do FUNDEB público. A ADCPII encaminhou mensagens a todos os senadores solici-
tando que rejeitassem a regulamentação no formato enviado ao Senado a fim de impedir, dentre outras 
medidas, a ida de recursos públicos para a educação privada. 

Em 15 de dezembro, obtivemos mais uma vitória: o Senado não permitiu privatizações no texto de re-
gulamentação do FUNDEB, reencaminhando à Câmara dos Deputados sua decisão.

Precisamos garantir que o FUNDEB seja devidamente regulamentado, pressionando os deputados fe-
derais.  Veja o link a seguir https://napressao.org.br/campanha/fundebepublico

… rejeitando a  PEC 32/2020

A política ultraneoliberal do desgoverno atual continua e seus principais alvos são os servidores, os ser-
viços públicos e todos os trabalhadores brasileiros. Esse é o teor da PEC 32/2020, que o poder executivo 
submeteu à deliberação do Congresso Nacional  em 3 de setembro. 

Tratada como reforma administrativa, suas intenções são claras: propor uma agenda de Estado Míni-
mo, reduzir investimentos e oferta de serviços que constitucionalmente são definidos como dever do 
Estado.

Desde 1 de outubro de 2020, tal “deforma” administrativa vem sendo apreciada pelos poderes legisla-
tivo e judiciário, os mesmos que, com apoio da grande mídia, aprovaram a reforma da previdência e a 
redução dos investimentos em saúde e educação, aprovando a PEC dos gastos públicos com a EC-95. 

Lutar contra esse projeto é impedir o desmonte dos serviços públicos e zelar pela manutenção de direi-
tos sociais e trabalhistas.

#NÃOAREFORMAADMINISTRATIVA

https://napressao.org.br/campanha/fundebepublico
https://napressao.org.br/campanha/fundebepublico
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para um mErEcido pEríodo dE fériaS, rEcomEndamoS
Aproveitamos o fim de ano para sugerir alguns filmes e livros para verem e lerem, em casa, 
enquanto aguardamos o início da vacinação para todos! 

Link para documentário sobre Sérgio Moro: http://psfl.in/moro-susp.

http://psfl.in/moro-susp

