
 

 

 

A nova diretoria da ADCPII - Podemos Muito Podemos Mais - tomou posse, 

oficialmente, no dia 19/02/2016. Fizemos uma reunião ampliada com o conselho de 
representantes e, após apresentação e avaliação da campanha, debatemos as novas 
tarefas e começo da nossa organização. Em seguida, tivemos um descontraído lanche de 
recepção com conselheiros e membros da diretoria eleita. 

 

Diretoria PODEMOS MUITO, PODEMOS MAIS 

 

POSSE DA POD 

A atual Diretoria e o Conselho de Representantes estiveram presentes nas 
atividades que marcaram o início do ano letivo de 2016, participando da Aula Inaugural e 
visitando os Colegiados, que reunem professores e professoras dos diversos 
Departamentos Pedagógicos do Colégio Pedro II.  Nessa ocasião, foi distribuído um 
documento reafirmando o compromisso ético com o diálogo da ADCPII com toda a 
comunidade escolar. 

 

Abaixo está o documento. 

POSSE DA DIRETORIA PODEMOS MUITO, PODEMOS MAIS 

DIÁLOGO COMO PRINCÍPIO ÉTICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁLOGO COMO PRINCÍPIO ÉTICO 

Iniciar o ano letivo em uma instituição que há 179 anos busca realizar um ensino de excelência, 

torna-se um momento de regozijo para todos aqueles que se dedicam para que o Colégio Pedro II se 

mantenha como uma escola pública de qualidade, atendendo à população carioca e aos municípios vizinhos. 

A nova diretoria da Associação de Docentes do Colégio Pedro II (ADCPII), eleita por 92% dos 

votantes, ratifica que temos uma causa que nos unifica e por isso, podemos viabilizar os mesmos fins. Somos 

trabalhadores da educação escolar e aqui intencionalmente transmitimos costumes, hábitos, capacidades e 

aspirações (Anísio Teixeira, 1997). 

 Nossa atividade profissional engloba aspectos políticos, econômicos e sociais e demanda efetiva 

prática dialógica, pois entendemos diálogo conforme Paulo Freire, não como um método, mas como 

princípio ético. 

 Convidamos para a retomada daquela que é considerada uma questão clássica da educação: a 

formação da cidadania, pensando também, nas condições necessárias para efetivá-la. 

 Vivemos um tempo de privação de direitos. Remoções, aumentos arbitrários de tarifas de 

transportes coletivos, mudanças descabidas na mobilidade urbana, terceirização da saúde através das 

chamadas Organizações Sociais, governos perdoando dívidas e concedendo isenções fiscais milionárias às 

empresas em detrimento do pagamento de salários aos servidores públicos etc. 

 Em São Paulo, para barrar uma suposta reorganização escolar que fecharia vários colégios, 

estudantes em um protagonismo ímpar ocupam mais de duas centenas de estabelecimentos de ensino; no 

Rio de Janeiro, governador ignora decisão do Tribunal de Justiça e não retorna ao calendário normal dos 

salários, dentre outros desmandos; no Paraná, estudantes são recebidos com bombas de gás lacrimogênio e 

professores são feridos e presos porque protestam; no município de Nova Iguaçu (RJ), prefeitura proíbe o 

uso do material didático com a temática “diversidade sexual”; no município do Rio de Janeiro, o vereador 

Carlos Bolsonaro requisita a inclusão do projeto Escola Sem Partido na ordem do dia da Câmara Municipal. E 

numa ameaçadora tradução da desobrigação social, o governo do estado de Goiás prevê que a gestão de 24 

escolas seja entregue à Polícia Militar! 

 Nós, trabalhadores do Colégio Pedro II, não podemos ficar subjugados à paralisia ou sentimentos de 

impotência porque lidamos com crianças e jovens em formação e temos a responsabilidade de ensinar que 

ser privado dos direitos não é uma normalidade da condição humana! 

 Dentre as marcas de distinção que conferimos aos nossos alunos, deve estar a compreensão de que 

a educação pública de qualidade que ele usufrui é um direito social inalienável que precisa se estender a 

todos. E sabedores de que a cidadania se realiza como uma realidade social, entenderão que negar direitos a 

um indivíduo significa negar o direito de cidadão a todos! 

 Ponderamos, enfim, que a formação de sujeitos responsáveis e autônomos, conhecedores dos seus 

direitos e deveres, capazes de lutar pela dignidade humana, supõe uma gestão escolar democrática, “aquela 

que tem, nas instâncias colegiadas, o espaço em que são tomadas as decisões que orientam o conjunto das 

atividades escolares...” (Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Brasília, 2013). 

 Tendo como propósito a formação de sujeitos que lutem por processos sociais mais humanizadores, 

nos tornamos corresponsáveis pela constituição e manutenção de uma gestão escolar que não reproduza 

lógicas e valores segregadores. 

 A ADCPII persistirá na defesa da evidência de que, para formar alunos que conquistem a cidadania 

plena, o Colégio Pedro II precisa de uma gestão que se referencie no diálogo, na horizontalização das 

relações e na vivência e convivência colegiada. 

                                                          Desejamos um feliz 2016 a todos! 

 



 

Em reconhecimento das lutas travadas em prol da questão da mulher, no dia 
09/03/2016, faremos uma atividade conjunta com o SINDSCOPE, pela passagem do dia 
Internacional das Mulheres. Às 18h e 30min, no Anfiteatro C do Campus São Cristóvão III, 
exibiremos o filme “As Sufragistas” seguido de debate. Estão confirmadas as presenças 

de representantes dos coletivos “Mulheres em Luta“ e “Feminismo ¾” de estudantes do 
CPII. 

Você não pode perder: sua presença é sempre muito importante.  

 

 

 

Os professores e demais funcionários da educação da Rede Estadual de Ensino do 

Rio de Janeiro iniciaram, na última quarta-feira, dia 02/03, uma greve por tempo 

indeterminado.  

 A greve foi decidida no dia 20 de fevereiro por causa dos atos do governo estadual, 

que, “além dos atrasos e parcelamentos nos vencimentos, mudou o calendário de 

pagamentos para o sétimo dia útil e enviou para a ALERJ um projeto que prevê mudanças no 

sistema previdenciário do funcionalismo estadual. As últimas medidas, aliadas à não 

concessão de reajuste salarial em 2015, configuram uma redução real nos salários de 

educadores e vários segmentos do funcionalismo estadual”. 

 Os profissionais da educação realizaram assembleia no primeiro dia de greve, além 

de um ato nas escadarias da ALERJ. Depois, foram em passeata até a Cinelândia.  

 A greve conta com grande apoio dos estudantes, que vêm também sofrendo as 

consequências das políticas do governo estadual. Além da situação dos profissionais, o 

COMEMORAR E REFLETIR: PROPOSTA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

PORQUE A EDUCAÇÃO PÚBLICA É UM DIREITO SOCIAL INALIENÁVEL 



fechamento de escolas e salas de aula - fazendo com que tenham de estudar em turmas 

superlotadas - é uma dessas consequências. 

 Outras categorias do funcionalismo estadual também estão avaliando a 

possibilidade de parar por tempo indeterminado. Professores e funcionários da UERJ, por 

exemplo, já decidiram pela greve a partir do dia 07/03, próxima segunda-feira. 

 Esses atos do governo estadual inserem-se num conjunto de medidas de caráter 

neoliberal que vêm sendo praticadas há tempos nas políticas de educação, que, entre outros 

equívocos, responsabiliza os trabalhadores pela crise financeira e reduz direitos 

duramente conquistados na luta. Por tudo isso, a ADCPII vem manifestar o seu apoio à 

greve e aos colegas em  greve! 

 

 O SEPE convoca os profissionais da educação da rede estadual, núcleos e 
regionais para vigília na ALERJ na próxima 4ª feira, dia 09/3, das 10 às 18h. Vamos 
acompanhar a Audiência Pública que tratará do projeto da reforma da previdência. 
 Saiba mais em:  

http://seperj.org.br/ver_noticia.php?cod_noticia=6722  

https://www.facebook.com/260528207360293/photos/a.260556810690766.62354.260528207360293/976876689058771/?type=3&theater 

Os departamentos de SOCIOLOGIA e GEOGRAFIA aprovaram em seus colegiados moções de 

apoio ao movimento dos profissionais de educação da rede estadual.  

Veja as moções em http://www.adcpii1.hospedagemdesites.ws/docs/mocao-sociologia.pdf e 

em http://www.adcpii1.hospedagemdesites.ws/docs/mocao-geografia.pdf 

 

 

  O SIGEPE, órgão central que regulamenta os descontos em folha dos servidores e 

servidores federais, propôs alterações no sistema de recolhimento desses descontos. Para que 

o associado autorize o desconto para a ADCPII deve acessar o SIGEPE (sítio do órgão federal) e 

seguir os seguintes passos:  

A) Acesse o sítio web do SIGEPE e faça a autenticação (login) com seu CPF e SENHA 

https://servidor.sigepe.planejamento.gov.br/ (vide imagem) 

 

B) Após a autenticação clique em consignações (veja imagem abaixo): 

AVISO IMPORTANTE AOS ASSOCIADOS E ASSOCIADAS DA ADCPII 



 

 

C) Após clicar em Consignações escolher no menu a opção: “Gerar código de 

Consignação” (vide figura): 

 

 

D) Na tela que se abre use o campo de pesquisa para achar “ADCPII” (vide figura): 

 

E) Clique no botão “Gerar Código” e pronto.  

 

F) Clique no botão sair do sítio web do SIGEPE 

 

Atenção: Evite acessar a página do SIGEPE de computadores públicos! Ao terminar 

sua consulta ou operação no SIGEPE sempre clique no botão SAIR (logout)! 

 

 

 
CONSUP REALIZA NOVAS ELEIÇÕES 



AVISO IMPORTANTE A 

O CONSUP, Conselho Superior do CPII, realizou sua primeira sessão do ano no último dia 

26/02. Nesse dia, o Reitor apresentou sua proposta de orçamento para 2016 e foram 

agendadas eleições para recomposição do colegiado, a serem divulgadas a partir do dia 

07/03. 

Cumpre lembrar que, de acordo com o Estatuto do Colégio, o CONSUP é o órgão 

máximo da instituição, contando com a representação dos diversos segmentos da 

comunidade escolar: estudantes, responsáveis, docentes, técnicos, reitoria e egressos. Ao 

final do ano letivo de 2015, vários estudantes deixaram de compor o Conselho, por terem 

concluído o Ensino Médio. A representação dos responsáveis legais também não está 

completa. Como no último ano, várias sessões do Conselho não aconteceram por falta de 

quórum, os conselheiros avaliaram como necessária a realização de eleições para 

recompor o Conselho e dar prosseguimento a suas ações e discussões. 

Destacando um dos princípios historicamente defendidos pela entidade, a defesa 

de uma gestão referenciada no diálogo, na horizontalização das relações e na 

convivência colegiada, a ADCPII convoca o Conselho Superior a exercer suas funções 

deliberativas. Há muitos pontos importantes a serem discutidos na escola, que precisam 

de uma apreciação coletiva. Dentre eles, destacamos a revisão do Estatuto, a elaboração 

do Regimento e regulamentação da atividade docente. 

 

Atenciosamente, 

Diretoria da ADCPII 

 


