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A democrAciA depende do fortAlecimento 
dos movimentos sociAis 
Atravessamos momentos difíceis. A pande-
mia, desde março de 2020, custou a vida de 
mais de 660 mil pessoas e causou tristeza 
a muitas mais. Familiares, amigos, vizinhos, 
colegas de trabalho viveram – vivem ainda 
– o luto difícil de superar.

No Brasil, o governo negacionista e antivaci-
na instalado em 2019 aproveitou para “pas-
sar a boiada”, com práticas políticas que 
menosprezam a vida e ignoram direitos dos 
trabalhadores, especialmente daqueles que 
atuam nos setores da saúde e da educação. 
Que desrespeitam, enfim, a democracia.

O Brasil é hoje um país cuja imagem nos en-
vergonha diante do mundo. Voltou a figurar 
no mapa da fome, com mais e mais pessoas 
abaixo da linha de pobreza, desinformadas, 
passando necessidade e vivendo nas ruas. O 
desgoverno atual gestou um país que não 
respeita minimamente os princípios que de-
finem o Estado Democrático de Direito.

Na educação – direito de todos e dever do Estado – a “boiada” também passou, e de modo devastador. 
Inclusive, o envolvimento de ministros em atos reprováveis ocupou as manchetes de jornais. Mas as 
políticas públicas que precisavam ser implementadas a fim de que os currículos presenciais fossem 
substituídos pelos currículos virtuais simplesmente não foram criadas.

Foram os servidores e as servidoras nas escolas que, sem apoio governamental, viabilizaram, ao longo 
de dois anos, as atividades remotas, de modo a garantir que elas chegassem aos estudantes.

No Colégio Pedro II, não foi diferente: o Estado se desobrigou de seu dever. Foram esses mesmos servi-
dores, organizados nos movimentos sociais do Pedro II, que lutaram também para garantir que a gestão 
democrática no Colégio fosse mantida, juntando-se aos estudantes e aos pais, mães e responsáveis, 
organizados também em seus respectivos movimentos sociais.

Hoje, após o retorno presencial, precisamos recompor as instâncias de representação de todos os 
segmentos. Os processos eleitorais, interrompidos em função das medidas sanitárias necessárias de 
distanciamento social com a pandemia, foram reabertos e dependem que nos apresentemos para 
viabilizá-los.

Sabemos do cansaço, consequência do trabalho árduo que tivemos e ainda temos pela frente. Mas pre-
cisamos resistir e ocupar esses espaços. Mantê-los abertos é a melhor estratégia para o fortalecimento 
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da democracia, interna e externamente. Sobretudo em um ano de tamanha importância - com eleições 
para várias instâncias do Colégio, como Reitoria, e inclusive para Presidente da nação e outros parla-
mentares que estarão à frente de decisões que afetam diretamente nossas vidas cidadãs.

A ADCPII precisa eleger uma nova Diretoria e um novo Conselho de Representantes para o mandato 
2022-2023 e, para isso, é necessário que seus associados e associadas se apresentem para o desempe-
nho dessas funções.

Venha juntar-se àquelas e àqueles que já se disponibilizaram a manter VIVA A ADCPII, esse histórico 
espaço de visibilidade de questões político-pedagógicas de interesse para a educação nacional. 

Vamos precisar de todo mundo: afinal, a qualidade da nossa educação pública, o fortalecimento da 
democracia e a manutenção de nossos direitos dependem muito de nós.

Fica o convite para a próxima Assembleia da ADCPII:

Nos encontramos lá!

A gestão democráticA no cpii depende de que A 
comunidAde escolAr se fAçA representAr nos espAços
AdministrAtivos-pedAgógicos
O CONSUP-CPII, por meio da Resolução n° 206, deu início ao processo de eleição de membros 
do Conselho Superior, da CPPD e da CIS/PCCTAE, determinando que, entre os dias 18 e 19 de 
abril, estarão abertas as inscrições para composição da Comissão Eleitoral. Esta Comissão, 
após votação que ocorrerá nos dias 3 e 4 de maio, será composta por 2 representantes de cada 
um dos 4 segmentos da comunidade, eleitos por seus pares, totalizando 8 membros. Confira as 
regras do processo eleitoral em  https://www.cp2.g12.br/

A excelênciA do cpii em fAtos
Este ano, o Colégio Pedro II completa 185 anos. Ao longo desse tempo, sempre foi e continua sendo 
reconhecido como uma instituição escolar de excelência. O lançamento dos editais de seleção de estu-
dantes apresenta relação candidato/vaga elevada. Igualmente elevada é essa relação para a seleção 
de seus professores e professoras. 

Engrossando as vozes daqueles e daquelas que têm por finalidade desqualificar o ensino público e de 
qualidade, discursos de ódio são dirigidos aos servidores e estudantes do CPII. Falta-lhes, entretanto, 
evidências do que repetido tantas vezes querem fazer crer ser verdade.

Poderíamos publicar aqui e ocupar todo o espaço deste Boletim com fatos concretos e demonstrar que 
são discursos falaciosos.

https://www.cp2.g12.br/
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Nesta edição, escolhemos dois acontecimentos recentes que demonstram o quanto são equivocados 
esses discursos.

Acontecimento 1:

Em solenidade na Câmara 

de Vereadores do Rio, que 

marcou o “Dia Nacional da 

Luta dos Estudantes: resis-

tência ontem e hoje”, por 

iniciativa do vereador Tar-

císio Motta, docente licen-

ciado do Colégio Pedro II, 

dois ex-alunos do Colégio 

Pedro II – Marcos Nonato 

da Fonseca e José Roberto 

Spiegner – foram homena-

geados com o Conjunto de Meda-

lhas de Mérito Pedro Ernesto Post 
Mortem.

Confiram em http://www.cp2.g12.

br/blog/humaitaii/2022/03/31/

e x - a l u n o s - d o - c p i i - r e c e b e m -

conjunto-de-medalhas-de-merito-

pedro-ernesto-post-mortem/ mais 

informações sobre o evento.

As professoras Gilda Moreira, 

Helena Godoy e Lucia Naegle 

presentes na solenidade.

http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/03/31/ex-alunos-do-cpii-recebem-conjunto-de-medalhas-de-merito-pedro-ernesto-post-mortem/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/03/31/ex-alunos-do-cpii-recebem-conjunto-de-medalhas-de-merito-pedro-ernesto-post-mortem/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/03/31/ex-alunos-do-cpii-recebem-conjunto-de-medalhas-de-merito-pedro-ernesto-post-mortem/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/03/31/ex-alunos-do-cpii-recebem-conjunto-de-medalhas-de-merito-pedro-ernesto-post-mortem/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/03/31/ex-alunos-do-cpii-recebem-conjunto-de-medalhas-de-merito-pedro-ernesto-post-mortem/
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Acontecimento 2

Confiram em  http://www.cp2.g12.br/blog/

humaitaii/2022/04/01/confira-a-entrevista-

com-eduardo-souza-ex-aluno-do-hu2-

vencedor-do-oscar-de-melhor-efeitos-

visuais-em-2022/ a entrevista com o ex-aluno 

do CPII, Eduardo Souza, que ganhou o Oscar 

2022 de melhores efeitos especiais do 

filme “Duna” Na entrevista, há  fotos dele 

no interior do  Colégio,  de uniforme, em 

diferentes momentos com amig@s,  e muita 

alegria. Ele conta um pouco da sua trajetória 

de modo espontâneo e suave. Delícia de se 

ver. E orgulho também da nossa escola, claro!

Adcpii retomA As 
AtividAdes presenciAis

plAntões jurídicos 
em Abril e mAio

http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/04/01/confira-a-entrevista-com-eduardo-souza-ex-aluno-do-hu2-vencedor-do-oscar-de-melhor-efeitos-visuais-em-2022/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/04/01/confira-a-entrevista-com-eduardo-souza-ex-aluno-do-hu2-vencedor-do-oscar-de-melhor-efeitos-visuais-em-2022/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/04/01/confira-a-entrevista-com-eduardo-souza-ex-aluno-do-hu2-vencedor-do-oscar-de-melhor-efeitos-visuais-em-2022/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/04/01/confira-a-entrevista-com-eduardo-souza-ex-aluno-do-hu2-vencedor-do-oscar-de-melhor-efeitos-visuais-em-2022/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2022/04/01/confira-a-entrevista-com-eduardo-souza-ex-aluno-do-hu2-vencedor-do-oscar-de-melhor-efeitos-visuais-em-2022/
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nossA homenAgem e AgrAdecimentos à conceição, 
secretáriA dA Adcpii desde suA fundAção

No dia 05 de abril de 2022, 

demos uma pausa no nosso 

trabalho, na correção de 

prova, na atualização das 

notas no diário para uma 

homenagem de uma pessoa 

que dedicou 37 anos de 

sua vida para trabalhar na 

ADCPII.

Essa pessoa chama-se Maria 

da Conceição Santos Ramos 

da Silva, a nossa Ceiça. 

Ceiça se aposentou em julho 

de 2017 mas permaneceu na 

ADCPII, desde então, como 

secretária. Hoje, a pedido,   

se afasta.

Muitos são os professores 

e professoras que tiveram 

a oportunidade de 

conhecer, nesses 37 anos, 

a queridíssima funcionária, 
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que sempre foi 

identificada como a 

própria ADCPII.

Não nos despedimos 

da Conceição, pois, 

em nossos encontros 

festivos, Conceição 

estará conosco. 

Agora, ela irá usufruir 

a sua merecida 

aposentadoria!

A Erica e o 

Leonardo, dois 

funcionários da ADCPII, 

as e os colegas que 

deram um pulo para 

abraçar a Conceição 

quando saía, ouviram-

na emocionada dizer: 

“A ADCPII FOI MEU 

PRIMEIRO FILHO!”

Foi muita emoção!

Conceição, nosso 

agradecimento por 

tudo! Vida longa e feliz 

para você!


