
 

 
  

ELEIÇÕES PARA A NOVA DIRETORIA 

E O NOVO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ADCPII 
 

         O mandato da atual Diretoria da ADCPII, bem como do Conselho de 

Representantes,  terminará em fevereiro de 2016. Cumpre, portanto, darmos início ao 

processo para a realização  de eleições, de modo a efetivá-las ainda no ano de 2015. Em 

assembleia extraordinária ocorrida no dia 11 de novembro, ficou estabelecido o seguinte 

calendário eleitoral: 

 inscrições de chapas:           de 23 a 30 de novembro; 

 homologação das chapas :    1º  de dezembro; 

 campanha:                           de 2 a 8 de dezembro; 

 divulgação do resultado:       11 de dezembro; 

 posse:                                 fevereiro de 2016. 

         Considerando a bela história de participação e de luta da ADCPII em questões 

político-pedagógicas, dentro e fora do Pedro II, assim como sua importante atuação em 

momentos cruciais para o Colégio, temos a certeza de que teremos uma grande 

participação dos associados nesse novo processo eleitoral. A LUTA PRECISA CONTINUAR!  

  

ELEIÇÃO PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL 

DOCENTE (CPPD) 

         Em atendimento à Resolução 55 do CONSUP, nos dia 24 e 25 de novembro os 

professores e professoras do Colégio irão às urnas para escolher seus novos 

representantes na CPPD. 
          Fruto de lutas no Pedro II, a CPPD se constitui em um organismo interno de 
grande relevância para o corpo docente, já que por ela passam os processos de avaliação 
do RSC, da progressão para a obtenção do título de Professor Titular e de todas as outras 
progressões a que fazemos jus. 
          Considerando a importância dessas eleições, a ADCPII disponibiliza aos candidatos 
seus meios de comunicação eletrônicos para que possam divulgar suas propostas. Ao 

mesmo tempo conclamamos os docentes  a participarem do processo, votando no 
seucampus de trabalho nos dias 24 e 25. Informações sobre os candidatos podem ser 
obtidas no site do Colégio.  
  

ENCONTRO DE APOSENTADOS 

            Confiando que desta vez teremos um lindo dia de sol, confirmamos nosso 

Encontro de Aposentados, com visita guiada ao Jardim Botânico, seguida de lanche e 
bate-papo.         
Data: 24 de novembro, 3ª feira.   
Local e horário de encontro: Rua Jardim Botânico, 1008, às 13h30min. 
  



FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO 
 

        Todo final de ano letivo precisa ser comemorado. Afinal, em nosso cotidiano de trabalho 

enfrentamos desafios, compartilhamos preocupações e alegrias, sofremos algumas decepções, 
realizamos importantes conquistas. Tudo isso costuma entrar no balanço que todxs nós fazemos no fim 
do ano, e quando chega dezembro nosso desejo é comemorar o término de mais uma jornada cumprida 

e confraternizar com os companheiros de caminhada. 
      Seguindo a tradição de proporcionar a nossos associados a oportunidade de um encontro para essa 
confraternização, vamos fazer nossa festa no dia 12 de dezembro, sábado. Estão todxs convidadxs! 
Vamos comemorar e nos divertir juntxs!  

  

 
  

ADCPII PARTICIPA DE DEBATE 

SOBRE A BNCC E O ENSINO MÉDIO NA ALERJ 

         No dia 17 de novembro de 2015, às 9h, na Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Professora Ana de Oliveira, 
representando a ADCPII, participou do debate “A Base Nacional 

Comum Curricular e o Ensino Médio no Rio de 
Janeiro", iniciativa dos Deputados Eliomar Coelho e Comte 

Bittencourt, este como presidente da Comissão de Educação da 

ALERJ. 
           Nessa ocasião, acompanhando a posição da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e da 
Associação Brasileira de Currículo (ABdC), colocamo-nos contrarios ao 

documento Base Nacional Comum Curricular, apresentado pela 
SEB/MEC para consulta pública. Sustentamos nossa posição 

sobretudo pelo entendimento de que a proposição de uma base 



curricular nacional não garante a qualidade de ensno que desejamos 

nem tampouco a valorização da diversidade e o direito à mesma, 
previstos na constituição em vigor e na LDB. 

          

TRAGÉDIA DE MARIANA 

        O desastre de Mariana, com consequências trágicas para a população e o meio-ambiente, não foi 

acidente. Foi o resultado de um conjunto de políticas e ações que supervalorizam os lucros advindos da 
extração de minério e minimizam os cuidados e os procedimentos de segurança. Como sustentação 
desse raciocínio, há vários estudos e laudos que apontavam problemas nas barragens que se romperam 
e em outras tantas espalhadas pelo país. Achamos oportuno, por isso, divulgar um documentário sobre a 
mineração no Brasil, "Enquanto o trem não passa", realizado em 2013 e bastante esclarecedor. 
   O documentário foi gravado em três estados impactados pela atividade mineradora: Maranhão, Pará e 
Minas Gerais. "Enquanto o trem não passa" mostra um pouco da realidade de comunidades que têm 
seus direitos usurpados por grandes mineradoras e a omissão do poder público. 
    O texto de apresentação do vídeo, disponível no You Tube, expõe o objetivo da produção: “alertar 
quem vive fora das áreas de atuação das mineradoras sobre o enorme impacto dessa atividade”. E 
termina com um triste prognóstico, que está se confirmando: “Os brasileiros sofrerão, ao longo das 
próximas décadas, com a escassez de água, pois rios e nascentes estão sendo drenados pelas 
mineradoras. Só em 2012 a mineração consumiu 52 bilhões de litros de água, o suficiente para 
abastecer por dois anos a cidade de Niterói (RJ).” 
https://www.youtube.com/watch? v=cEorAlteUWA&feature=em- share_video_user 
  

ADCPII DIVULGA 

  

 I SEMINÁRIO "ENSINO E APRENDIZAGEM: DIÁLOGOS ENTRE AS BIBLIOTECAS E A 
PRÁTICA PEDAGÓGICA" 

Organização: CEDOM - Centro de Documentação e Memória do Colégio Pedro II 
         As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 23 de novembro. 

 

  

 Vª FESTA LITERÁRIA DO CAMPUS HUMAITÁ II: O Rio na Literatura 

https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/59114/messages/10/clicks/1019/8


Escritores homenageados: Carlos Drummond de Andrade, Lima Barreto e Clarice Lispector  
Data: 23 de novembro de 2015 
Local: Campus Humaitá II do Colégio Pedro II 

 Abertura: 8h30min, na Biblioteca, com mostra de trabalhos dos alunos do Ensino 

Fundamental 
 Encerramento: 21 horas, no Auditório, com apresentação musical dos alunos do 3º ano 

da noite e presença da Frente Feminista do Grêmio do Colégio Pedro II, Humaitá II. 
 Ao longo do dia: rodas de leitura, debates, conversas com escritores, exposições, 

instalações e teatro. 

Resumo da programação: 
9h15min e 13h : 6º e 7º anos - Roda de Leitura e sessão de autógrafos com o escritor e professor 
Lucinei M Campos 
9h15min: Ensino Médio – Mesa Redonda sobre os escritores homenageados. Lima, Carlos e Clarice 
10h30min – Final do Concurso de Poesia 
11h e 13h – Grupo Teatro de Roda. Apresentação de Antígona, de Sófocles 
14h30min: Roda de Leitura: Violência contra a mulher. Alunas da 1ª série do EM 
14h30min: Palestra e Debate: Quem tem medo da África 
16h30min: Fazendo Arte apresenta fragmento de Palávora, na abertura da exposição dos alunos do 
Ensino Médio  –  1ª série: Nélson Sargento: trovador carioca;  2ª série: Quem tem medo de Machado de 
Assis 
18h: Apresentação do Fazendo Arte para os alunos e pais do 6º ano.  “Sobre mim e ti, além de nós, de 
OZ e do Arco-íris.” 
19h30min: Jovens escritoras e diferentes plataformas de publicação 
  

NENHUMA ESCOLA A MENOS! 

NOSSO APOIO AOS ALUNOS E PROFESSORES 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

A SUA LUTA É A NOSSA LUTA 
  

  
Diretoria da ADCPII 

19 de novembro de 2015 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 


