
Tecendo o amanhã...

2022
BIÊNIO 2022 – 2023 

CAROS/AS COLEGAS:
é mais do que NECESSÁRIO manter a ADCPII como ESPAÇO COLETIVO de luta,
resistência e identidade DOCENTE, tendo em vista o atual contexto político que
contribui para a desmobilização da categoria e da população, de um modo
geral.

Consideramos primordial retomar o caminho das conversas presenciais e
ações coletivas, a fim de refletir acerca das especificidades da profissão
docente, fortalecer as ações de quem atua no magistério e, desse modo,
legitimar a ação política como detentora de várias dimensões humanas.

Por tudo isso, seguimos acreditando na ADCPII como um espaço necessário de
luta, de afetos e de resistência por um Colégio Pedro II mais democrático e
republicano.

Aceitamos a tarefa de compor a diretoria da ADCPII no biênio 2022 – 2023 por
acreditarmos, como já disse Ernest Hemingway, que mais importante que os
desafios da própria luta é saber quem estará conosco nas trincheiras. Assim,
apresentamos nossa chapa – TECENDO O AMANHÃ...

Eleições em 10 e 11 de maio
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Profa. Laís Naufel
Português – SCIII 

Prof. Wagner Trindade
Português – N 

Profa. Fernanda Brack
Francês – HII 

Composição da chapa

Profa. Gilda Moreira
Português – HII 

Profa. Luciana Viegas
Português – SCII 

Prof. André Caldas
Português – HII 

Profa. Claudia Navegantes
Anos Iniciais – SCI 
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Objetivos e propostas

Visamos a:

- participar de Fóruns dos quais a ADCPII é signatária;

- apoiar e participar das FRENTES CPII SEM MORDAÇA, UNICPII, CPII QUE

QUEREMOS – fóruns que reúnem os movimentos sociais que representam os

segmentos da comunidade do Colégio Pedro II — estudantes, mães-pais-

responsáveis por estudantes e servidores/as;

- participar de lutas unificadas com outras entidades, como SINDSCOPE, Grêmios,

Centros Acadêmicos e Coletivos de Mães/pais/responsáveis;

- divulgar as ações do Movimento Pela Vacina – MoVac e com elas contribuir;

- apoiar a CPPD como instância propositora de políticas de pessoal docente;

- acompanhar os trabalhos do CONSUP (Conselho Superior, órgão máximo de

deliberação do Colégio Pedro II) e dele participar;

- fortalecer o GT Central como instância de assessoramento do Conselho Superior;

- aprimorar a comunicação com o corpo de associados por meio: (1) da edição de

Boletins Impressos e Eletrônicos, (2) da linha de transmissão de WS, (3) da conta no

Facebook, no Instagram e no site oficial da ADCPII;

- fortalecer o Conselho de Representantes da ADCPII;

- estimular a participação política de associados/as aposentados/as;

- dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelos GTs: Comunicação, Cultura,

Carreira, Trabalho Docente e Articulação Política;

- dar continuidade aos programas de subsídios aos docentes, aos campi, aos grupos

de pesquisa, aos processos de formação continuada;

- dar continuidade às edições da Revista Educação em Pauta e publicá-la em meio

digital;

- ampliar as ações da CESTUR—ADCPII, a exemplo do que foi feito em relação à

renovação do convênio com o SESC.
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Quem somos?

GILDAMOREIRA – PRESIDENTA

Sou professora do Departamento de Português e Literaturas de Língua
Portuguesa lotada no campus Humaitá II e integro o Conselho de
representantes da gestão 2019-2022 da ADCPII. Tenho atuado, também
como conselheira eleita para o CONSUP (Colegiado superior do Colégio
Pedro II), em firme defesa do Colégio contra os diferentes ataques que
temos sofrido de agentes conservadores à esfera da Educação. Durante a
pandemia, participei responsavelmente dos atos em defesa da VIDA
como um bem supremo, representando nosso corpo docente. Desejo
seguir contribuindo política e legitimamente para a defesa e construção
de uma escola laica, plural, democrática, qualificada e transformadora.

LUCIANA VIEGAS - 1a. VICE-PRESIDENTA

Sou professora titular do Departamento de Português e Literaturas de
Língua Portuguesa e trabalho no campus São Cristóvão II. Eleita, mais de
uma vez, coordenadora dessa disciplina, durante tais períodos, pude
organizar as festas literárias anuais — eventos dedicados não só à
promoção da atividade artística de alunos, servidores e artistas
convidados, mas também ao intercâmbio com grupos de outros campi,
como o Fazendo Arte, do HII. Doutora em Ciência da Literatura pela
UFRJ, acredito no diálogo como valor principal na construção de uma
escola plural e democrática.
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Quem somos?

ANDRÉ CALDAS - 2o. VICE-PRESIDENTE

Sou professor do Departamento de Português e Literaturas de Língua
Portuguesa do Colégio Pedro II, com regime de Dedicação Exclusiva,
desde 2014. Lotado no campus Humaitá II, ali exerci a função de
coordenador pedagógico de 2018 a 2021. Graduado em Letras, sou
especialista em Artes Cênicas e em História da Arte e da Cultura Visual,
mestre e doutor em Literatura Portuguesa. Sabendo da respeitada
trajetória, histórica, da ADCPII, desejo contribuir para a manutenção
desse importante espaço de lutas e conquistas docentes que é a nossa
Associação.

CLAUDIA NAVEGANTES - 1a. TESOUREIRA

Sou formada em Pedagogia pela UERJ, onde participei do CA e da
Executiva dos Estudantes de Pedagogia do RJ. Fiz pós-graduação na
Faculdade de Educação da UFF em “O Fazer Pedagógico”, cursos em
Literatura Infantil, História da Cidade do Rio de Janeiro e Matemática
Concreta. Trabalhei no EJA pelo Estado do RJ e na Prefeitura de Niterói.
Professora dos Anos Iniciais do CPII desde 1996, atualmente estou lotada
no Campus SCI. Militando na ADCPII e Sindscope desde 1997, já fui
conselheira da ADCPII e membro do GT Cultura/CESTUR em várias
gestões, além de haver participado de uma diretoria de nossa
Associação.
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Quem somos?

LAÍS NAUFEL - 2a. TESOUREIRA

Sou professora com regime de Dedicação Exclusiva do Departamento de
Português e Literaturas de Língua Portuguesa em SCIII, vice-presidente
da ADCPII na gestão 2019-2022 e conselheira do último CONSUP. Como
ex-aluna do CPII, aprendi com meus professores que a garantia da
excelência da nossa escola depende das lutas que travamos diariamente.
Por isso, como professora efetiva, coloco-me à disposição das e dos
colegas para a representação docente em nossa Associação.

FERNANDA BRACK - 1a. SECRETÁRIA

Fui estudante da Escola Pública em pleno período de regime militar,
tendo desde sempre atuado em defesa da escola pública de qualidade,
democrática, laica e inclusiva. Possuo graduação em Letras
(Português/Francês), mestrado em Letras Neolatinas (ambos pela UFRJ)
e “Atualização para gestores da rede pública em educação especial na
perspectiva da educação inclusiva”, na Faculdade de Educação da UFRJ.
Trabalho como professora de francês como língua estrangeira no
Campus Humaitá II do Colégio Pedro II, já tendo atuado em diversas
áreas de Gestão Escolar.
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Quem somos?

WAGNER TRINDADE - 2o. SECRETÁRIO

Sou professor EBTT efetivo do Departamento de Português e Literaturas
de Língua Portuguesa do Colégio Pedro II desde 2016. Atuei no campus
Humaitá II até 2020 e, desde então, no campus Niterói. Toda minha
formação acadêmica foi construída na UFF, lugar onde aprendi, de
maneira decisiva, a importância da educação pública, gratuita e de
qualidade. Entendo que o CPII tem papel fundamental nesse processo de
valorização do ensino público e, por isso, coloco meu trabalho e trajetória
acadêmica à disposição para o serviço de representação do quadro
docente de nossa instituição. Quando a coletividade se fortalece, nossa
classe cresce em representatividade junto à sociedade.

Contamos com o seu voto!
Eleições para Diretoria e Conselho 

de Campus em 10 e 11 de maio


