ASSEMBLEIA DA ADCPII
Convidamos os associados e as associadas a comparecerem à
Assembleia Extraordinária da ADCPII para deliberarem sobre a seguinte
pauta:
- Eleições para a nova Diretoria e o novo Conselho de Representantes da
ADCPII;
- Regulamentação do trabalho docente no Pedro II.
Data: 11 de novembro (quarta-feira)
Horário: 18 horas (1ª convocação) / 18:30 (2ª convocação)
Local: Sala 50 do Campus São Cristóvão III (2º andar, ao lado do
elevador)
Contamos com a participação de todos e todas!

ENCONTRO DE APOSENTADOS
Adiado devido ao mau tempo, nosso Encontro de Aposentados já tem
nova data. A programação continua a mesma: visita guiada ao Jardim
Botânico, seguida de lanche. Anotem em sua agenda:
Nova data: 24 de novembro.
Local e horário de encontro: Rua Jardim Botânico, 1008, às 13h30min.
Inscrições: até o dia 19 de novembro, por telefone ou pessoalmente.
Obs.: Caso chova, infelizmente, o evento será adiado mais uma vez.
EXPULSÃO DE ALUNOS DA ESCOLA É MEDIDA
EDUCATIVA?
Outubro, que acabou dias atrás, é o mês em que rendemos homenagens
às (aos) professoras(es). Lendo tantas mensagens recebidas através da
internet, pensamos sobre até onde vai a nossa responsabilidade pela
educação das crianças e jovens com quem nos encontramos ao longo da
nossa vida, em tantas salas de aula.
Algumas dessas mensagens falam do poder que temos de contribuir
para a formação desses estudantes; outras falam exatamente o contrário,
apontando o quanto somos secundários nesse processo de tessitura das
subjetividades que formam esses sujeitos complexos. Chegamos a ficar
confusos(as) em meio a ideias tão diversas!
Contudo, a dúvida cede lugar à indignação diante da postura do Reitor
do Colégio Pedro II, Prof. Oscar Halac, que, através de uma Portaria,
determinou a expulsão da escola, em 2016, de três estudantes que estão sob
nossa responsabilidade de professoras(es) deste colégio. Mesmo

considerando a gravidade dos acontecimentos em que estiveram envolvidos
os três estudantes, que chegaram ao limite do desrespeito a uma colega de
escola, pensamos que não podemos abdicar da tarefa que temos: participar
da formação desses alunos. Nesse sentido, a expulsão não contribui em
nada na realização dessa tarefa e não nos coloca sequer em papel
secundário nesse processo. Perdemos a possibilidade de continuar
participando da formação desses estudantes quando se opta sumariamente
por sua expulsão.
Tantas outras coisas poderiam ser feitas por eles e com eles. Quantas
conversas e debates poderiam acontecer na escola no sentido de transformar
o sensacionalismo midiático que cercou os acontecimentos em informações
valiosas que decerto contribuiriam para uma melhor formação desses
estudantes? Quantas conversas com as famílias poderiam nos tornar
parceiros na educação das crianças e dos adolescentes? Quantos temas –
sexualidade, preconceito, redes sociais, dentre tantos outros – serão mais
uma vez expulsos da escola junto com os estudantes?
A responsabilidade das famílias pela educação desses meninos e dessas
meninas é enorme, assim como a nossa, na escola. Não podemos nem
devemos fugir dela! Infelizmente, porém, encaminhamentos corretos feitos
pela direção do Campus II foram atropelados pela medida, tomada pela
Reitoria, de expulsar os alunos. Ficamos indignados com essa atitude pois,
além de autoritária e centralizadora, nega a responsabilidade da escola.
Como não queremos abdicar dessa responsabilidade, apelamos para a
comunidade escolar do Campus São Cristóvão II e de todos os campi –
gestores, servidores docentes e técnico-administrativos, estudantes, pais e
responsáveis – PARA que, junto com todos e todas que ainda acreditam na
possibilidade da construção de uma sociedade melhor, digamos:
EXPULSÃO NÃO, EDUCAÇÃO SIM!

ADCPII DIVULGA
1. IV SEMINÁRIO “ESCRITA DOCENTE E DISCENTE”
Data e horário: 3 de dezembro de 2015, de 9 às 20 horas
Local: Auditório Mario Lago – Campo de São Cristóvão, 177 – São Cristóvão
– RJ

2. VI SEMINÁRIO “MÍDIAS E EDUCAÇÃO”

Data e horário: 24 e 25 de novembro de 2015
Local: Campi São Cristóvão

Diretoria da ADCPII
9 de novembro de 2015

