
 
 

ELEIÇÕES ADCPII  
APOSENTADOS NO CONSELHO DE REPRESENTANTES 

 
 

 
Para o novo Conselho de Representantes da ADCPII, inscreveram-se duas chapas de  

aposentados: 
 Ana de Oliveira (titular) e Paulo Rogério Sily (suplente)  
 Silvia Morgado (titular) e Yvonne Araújo (suplente)  
Na edição de ontem deste Boletim (dia 7 de dezembro), publicamos o texto de apresentação  

que nos foi enviado por Ana de Oliveira e Paulo Rogério.  Nesta edição, publicamos o texto da outra 
dupla de professores: 

 
Candidatura SILVIA  MORGADO E YVONNE ARAUJO (BIÊNIO 2016/2017) 

 
Nós, professoras aposentadas, SILVIA MORGADO E YVONNE ARAUJO, agora e mais uma vez, 

apresentamos a nossa candidatura ao Conselho de Representantes da ADCPII, para o biênio 2016/2017. 
O que nos motiva não é apenas nos identificarmos com as propostas  apresentadas pela chapa 

candidata à diretoria PODEMOS MUITO/PODEMOS MAIS, a qual apoiamos; mas por acreditarmos, 
depois de tantas participações e atuações  nossas em eventos e reuniões corporativas promovidas pela 
ADCPII ao longo de tantos anos, que as expectativas  dos aposentados vão além da valorização de sua 
prática  e fazer pedagógicos,  da luta pela busca de direitos e benefícios  trabalhistas, mas essas 
expectativas também dizem respeito ao lugar do encontro, para que se possa conviver mais, 
compartilhar mais, trocar histórias e homenagear seus pares, entre outras atividades - haja vista a 
formação espontânea de pequenos grupos de aposentados que vêm crescendo a cada encontro, em 
especial dos Campi  Humaitá e Tijuca.  

Tentaremos atender a essa demanda, pois sentimos a mesma necessidade, como APOSENTADAS, 
mas jamais  INATIVAS, atuando na CESTUR (Comissão de Esporte, Turismo e Lazer) e  colaborando na 
construção de novas possibilidades  de convívio e participação. 
                  Esperamos o seu voto no dia 9 e 10 de dezembro em qualquer campus. Até lá! 
 
 

       Lembramos que as eleições começam amanhã, dia 9, quarta-feira, e terminam no dia 10, quinta-
feira. Reiteramos que os aposentados podem votar nas duas chapas inscritas, devido ao elevado 
número de associados nessa condição.  

 
Compareçam às urnas! 

Votem e fortaleçam a ADCPII! 
 
 
 
 
 
 

 



EDUCAÇÃO INFANTIL ESCOLHE, PELA PRIMEIRA VEZ ,  
SEU CHEFE DE DEPARTAMENTO 

 
 

 

  Nos dias 10 e 11 de dezembro, o Colégio Pedro II realizará eleições para a Chefia do 
Departamento de Educação Infantil.  Uma das candidatas, Professora Alessandra Lopes, enviou seu 
texto de apresentação, que ora publicamos: 
 

Alessandra Lopes 
 

Após uma primeira graduação em Comunicação Social e um período de experiência como 
fotógrafa, decidi me dedicar à Educação, um tema que me instigava desde os tempos da faculdade de 
Jornalismo. Retornei à universidade para uma segunda graduação, em Pedagogia. Ao longo desta, 
trabalhei como professora de inglês em aulas com crianças tanto em cursos livres como escolas 
regulares. Atuei, ainda, em uma pesquisa com o professor Roberto Leher, que foi meu orientador na 
monografia de final de curso. Trabalhei como professora da Educação Infantil em escolas regulares, 
primeiro no âmbito privado e posteriormente no público, no Município do Rio de Janeiro. Em 2014, 
ingressei no Colégio Pedro II. Em 2015, defendi minha dissertação de mestrado em Educação com o 
professor Walter Kohan, na UERJ.  
 

Acredito na possibilidade e na importância da criação de um coletivo. Entendo que são nos 
momentos em que tal experiência se presentifica na UEIR que a Educação Infantil no Colégio Pedro II 
assume formas potentes naquilo que é e um dia será: uma proposta de referência na primeira etapa da 
Educação Básica. A Educação Infantil é recente no Pedro II, e aos poucos alcança visibilidade. Muitos são 
os desafios que enfrentamos, especialmente com um departamento ainda em implantação, conquistado 
a partir de movimentações nossas, da equipe de servidores da UEIR. Entre os desafios que reconheço 
estão questões quanto às suas especificidades frente àquelas das outras etapas; a criação de uma 
proposta pedagógica consistente e potente pela coletividade de seus professores, bem como nas 
interfaces com as outras etapas educativas; a busca pela isonomia em pontos centrais como trabalho 
docente e autonomia administrativa e pedagógica, pontos em que avançamos, com a diminuição da 
carga horária cumprida na Unidade, de 33,5 para 30 tempos e com a garantia inicial de autonomia 
pedagógica e administrativa em audiência pública e movimentos posteriores para assegurá-la no 
estatuto; a construção e implantação de novas Unidades de Educação Infantil, já previstas mas sem 
obras iniciadas, movimento fundamental para a consolidação do Colégio Pedro II como uma instituição 
que oferece uma educação pública, gratuita e de qualidade em todas as etapas da Educação Básica. 
Acredito que coletivamente os docentes e técnicos que atuam na Educação Infantil podem enfrentar  
tais desafios, junto a todos que assim o desejarem no Colégio Pedro II. Acredito que como Chefe de 
Departamento da Educação Infantil posso contribuir positivamente no enfrentamento dos desafios que 
se apresentarem. 

 

 Diretoria da ADCPII 

8 de dezembro de 2015 

      

 


