
 

 
 
 
 

 
A educação no estado do Rio de Janeiro vive um momento de luta intensa em defesa 

do ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE, dos direitos trabalhistas e sociais e contra o 
processo de privatização e terceirização da Educação. Os professores da rede estadual, 
em greve há mais de um mês, apresentam várias reivindicações que retratam o 
distanciamento das políticas públicas do atual governo do árduo processo de conquista do 
direito à educação pública, gratuita, de qualidade previsto na Constituição Federal. Sua 
pauta inclui, dentre outros itens, reajuste salarial de 30%, fim do parcelamento dos 
salários, redução da carga horária de 40h para 30h semanais para funcionários 
administrativos (conforme acordo em anos anteriores), nenhuma disciplina com menos de 
dois tempos semanais, eleições diretas para diretores e fim da política meritocrática e das 
avaliações externas. 
 

No dia 21 de março, com bravura e determinação, os estudantes, como parte da sua 
luta, passaram a ocupar as escolas estaduais. Submetidos a uma escola pública que não 
cumpre integralmente sua função social, já ocuparam mais de quarenta escolas em todo o 
estado. Reivindicam melhorias nos colégios, o fim dos cortes na educação feitos pelo 
governador Pezão e manifestam apoio à greve dos professores da rede pública do estado e 
suas reivindicações. 
 

Em 06 de abril, este movimento se intensificou porque os servidores públicos 
estaduais deflagraram greve geral por tempo indeterminado e assim descortina-se o 
modelo de desenvolvimento adotado pelo atual governo, que fundamenta-se em imensas 
isenções fiscais, transferência de recursos públicos para empresas interessadas apenas no 
lucro (modelo de OSs - Organizações Sociais), ampliação das terceirizações, destinação de 
recursos aos chamados grandes eventos, etc. 
 

Por esses motivos apontados, a diretoria da ADCPII - Associação de Docentes do 
Colégio Pedro II - vem manifestar apoio aos ESTUDANTES e TRABALHADORES DA 
EDUCAÇÃO ESTADUAL, assim como se solidarizar com a luta dos colegas da UERJ, 
também em greve. Todos inseridos numa luta que é nossa; somos cidadãos submetidos a um 
governo que para “sair da crise”, propõe um pacote de medidas que inclui aumento na 
contribuição previdenciária, mais arrocho salarial – atrelando qualquer reajuste à 
arrecadação - e cortes nos orçamentos de pastas ligadas aos direitos sociais, como saúde e 
educação. 
 

MOÇÃO DE APOIO À LUTA DOS SERVIDORES ESTADUAIS 



Vivemos, enfim, momentos que demandam ações firmes em defesa da manutenção e 
conquista de direitos. Nesses últimos meses, os trabalhadores da educação e os estudantes 
de vários estados brasileiros têm se organizado em ocupações e lutas no país, reivindicando 
outro modelo de escola pública, e lutando pela valorização profissional da classe. Estamos 
alinhados em sentimentos e ações aos companheiros da educação do estado do Rio de 
Janeiro, entendendo que a saída para responder a esses ataques é a unidade de todos os 
trabalhadores da educação pública no Brasil. 

 
 

 
 

A ADCPII convida seus associados a integrarem os grupos de trabalho que planejam e 
executam os eixos gerais de atuação da gestão 2016/2017 – PODEMOS MUITO/PODEMOS 
MAIS.  

Os GTs de Articulação Política, Carreira, Comunicação e Cultura decidem local, periodicidade 
de encontros, pautas de discussão, encaminhamentos e tarefas prioritárias.  

Seguem os nomes dos membros que já iniciaram os trabalhos e informações sobre as 
primeiras ações. 
 

GT - ARTICULAÇÃO POLÍTICA 

҉ Promove ações político-pedagógicas; age no sentido de criar um Fórum unificado de lutas no 
CPII; e participa dos movimentos de âmbito regional e nacional. 
Teve seu primeiro encontro em 7/4/16, na sede da  ADCPII. Seus membros planejaram ações mais 
contundentes para contribuir com o Conselho Superior (CONSUP) – órgão máximo do Colégio Pedro 
II, de caráter consultivo e deliberativo. Dentre tais ações, destacamos: a criação de uma seção 
fixa no Boletim Eletrônico quinzenal da Associação; uma moção de apoio ao movimento dos 
servidores estaduais, a contribuição com  a mobilização dos estudantes das escolas estaduais  do 
Rio de Janeiro e investimento em ações conjuntas com o SINDSCOPE, com Comissões de 
Pais/Responsáveis e Grêmios do Colégio. 
 
 
GT – CARREIRA 

↗ Discute e propõe ações em relação à carreira docente, incluindo reivindicações dos docentes em 
exercício e aposentados. 
Reuniu-se no dia 05/04/2016. Após conversa sobre a conjuntura política atual e a carreira docente, 
surgiram algumas indagações sobre o perfil do docente que ingressa na nossa atual carreira. Foram 
aprovadas três ações: a) pesquisa entre os docentes do CPII sobre sua relação com a carreira b) 
conhecimento e divulgação do novo Termo de Acordo Docente e c) aprofundamento no estudo da 
aposentadoria. 
A próxima reunião ficou marcada para o dia 04 de maio/2016, das 15h às 17h, na sede da ADCPII. 
 

GT – COMUNICAÇÃO 
 
� Responsável pela criação, incremento e manutenção dos canais de divulgação das ações da 
ADCPII. 

ADCPII (2016/2017): PODEMOS MUITO, PODEMOS MAIS 



Teve sua 1ª reunião presencial em 22/03/2016, debateu e tirou estratégias para incrementar os 
canais de comunicação (primários, experimentais e para situações específicas) com os associados. 
Definiu, também, sua metodologia de trabalho e distribuição de tarefas (equipe Boletim Eletrônico 
e Impresso, equipe Mídias Sociais, equipe de edição da Revista Educação em Pauta, equipe Murais 
dos Campi, etc). 
 

GT – CULTURA 

∞ Propõe e organiza atividades culturais e fortalece a CESTUR (Comissão de Esporte, Turismo e 
Lazer). Em seu primeiro encontro, começou a organizar a ida à FLIP em junho (financiando a 
passagem e hospedagem de 5 associados), encontros para aposentados e viagem para as férias em 
agosto. Próxima reunião dia 20 de abril às 18h30min. 
 

GRUPOS DE TRABALHO DA ADCPII (2016/2017) 
 

GRUPOS ARTICULAÇÃO 
POLÍTICA 

CULTURA COMUNICAÇÃO CARREIRA 

 
PARTICIPANTES 

 
 

 
Carol Monteiro 
Cristina Galvão 
Eduardo 
Prestes 
Jurema Gomes 
Luciana 
Monsores 
Neila Espíndola 
Pablo Faria 
Regina Macedo 
 

 
Adérito 
Denise Sayde 
Cláudia Navegantes 
Jurema Gomes 
Rosane Gomes 
Pillar Paladini 
Silvana Bayama 
Silvia Morgado 
Yvone Araujo 

 
Adérito 
Ana de Oliveira 
Ana Maria 
Cristina Galvão 
Eduardo Prestes 
Márcia Marin 
Manoel 
Pillar Paladini 
Regina Macedo 
Sérgio Lima 
Silvana Bayama 

 
Denise 
Sayde   
 
Paulo 
Rogério 
 
Teresa 
Ventura 
 
Márcia 
Maretti 

Responsável Neila Espíndola Rosane Sérgio Lima Denise 
Sayde 

 

 

Há muitos bons motivos para você integrar os grupos de trabalho da sua 
ASSOCIAÇÃO! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Compete ao nosso Conselho Superior “aprovar o Regimento Geral do Colégio Pedro II,  
observados os parâmetros definidos na legislação específica” 

 (Capítulo II - DAS ATRIBUIÇÕES – inciso IX). 
 

 
A partir deste boletim, teremos uma seção fixa para notícias, análises, indagações, 

preocupações, propostas, ou seja, questões relativas ao CONSUP - órgão máximo do Colégio 
Pedro II, de caráter consultivo e deliberativo.  

Nosso Conselho Superior possui representantes do corpo docente, do corpo 
discente, do corpo técnico-administrativo, do Conselho de Dirigentes, um representante do 
MEC, egressos da instituição e responsáveis legais de estudantes. Trata-se de um órgão 
colegiado que realiza reuniões ordinárias a cada dois meses e reuniões extraordinárias 
quando convocado por seu presidente ou dois terços de seus membros. 

A primeira sessão de 2016 deu-se em 5/3; a pauta prevista (Calendário 2016, 
Orçamento de 2016 e previsão de obras e apresentação do Setor de Engenharia) não foi 
vencida. O reitor fez exposição sobre o segundo item - aproximadamente 3 horas – e 
algumas perguntas foram feitas, contudo, os conselheiros não receberam documento 
impresso sobre o assunto. Esta sessão só conseguiu votar a resolução das eleições que 
promoveriam a recomposição do Conselho, referente aos segmentos de responsáveis, alunos 
e sorteio de egressos. Este pleito se deu na primeira semana de abril; acesse o resultado 
no link Atos Administrativos na página do colégio (http://www.cp2.g12.br/). 

Nesta sexta (15/4) haverá sessão extraordinária para análise do Relatório de Gestão 
2015 (300 páginas) e no dia 19/4 (terça-feira) haverá sessão ordinária para homologar o 
resultado da eleição e dar posse aos novos membros, além disso, a pauta deste dia prevê: 
Calendário 2016, Orçamento 2016 e previsão de obras, Apresentação do Setor de 
Engenharia e Requerimento que apresenta pontos para inclusão em Pauta de Discussão, 
elaborados a partir de deliberação da reunião de pais Intercampi realizada em 14/11/2015. 

Através do link CPII na página do colégio, conseguimos acessar áudios e atas de 
algumas reuniões, portarias, listagem dos membros, etc. Há também o blog criado e 
mantido pelas conselheiras Neila Espindola e Elaine Barbosa; 
http://docentesnoconsupcp2vianeila.blogspot.com.br/. 
 
 
 

Vamos acompanhar! O CONSUP tem como atribuição definir tudo o que 
vivenciamos no Colégio Pedro II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUANTAS ANDA NOSSO CONSELHO SUPERIOR? 



 

 

 

Os estudantes da rede estadual, em luta, já ocuparam pelo menos trinta escolas em 
todo o Estado. A ADCPII também apoia essa luta e convida você para contribuir com alguns 
itens mais emergenciais, tais como: 

 
• Água; 
• Produtos de limpeza; 
• Produtos de higiene; 
• Papel toalha; 
• Colchonete; 
• Macarrão, leite, margarina;    
• Ovos, arroz, feijão, açúcar, sal, óleo. 
 

 Além dos itens citados, as escolas estão precisando de professores que ofereçam 
oficinas para que sua luta diária se mantenha animada e forte. Tendo interesse em 
participar, consulte o endereço https://www.facebook.com/events/588633691305048/, ou 
faça contato direto com uma das escolas citadas a seguir, lembrando que não são aceitas 
doações em dinheiro. 
 

RELAÇÃO DE ESCOLAS OCUPADAS 
 

* CE Prefeito Mendes de Moraes - Ilha do Gov Rio de Janeiro R. Pio Dutra, 353 - Freguesia 

* CE Heitor Lira -  Penha Rio de Janeiro R. Cuba, 320 - Penha 

* CE Gomes Freire de Andrade -  Penha Rio de Janeiro R. São Maurício, 87 

* CE Stuart Angel Jones -  Sen. Camará Rio de Janeiro Av. de Santa Cruz, 8040 

* CE Compositor Luiz Carlos da Vila  - Manguinhos Rio de Janeiro Av. Dom Hélder Câmara, 

1184 

* CE Chico Anysio  -  Andaraí Rio de Janeiro R. Amaral, 26 

* CE Clóvis Monteiro  -  Higienópolis Rio de Janeiro Av. dos Democráticos, 271 

* CE Visconde de Cairu  -  Méier Rio de Janeiro Rua Soares, 95 

* C.E. Bangu -  Bangú Rio de Janeiro Estr. do Engenho, 442 

* CE Herbert de Souza  -  Rio Comprido Rio de Janeiro R. Barão de Itapagipe, 311 

* ETE Juscelino Kubitschek  -  Vigário Geral Rio de Janeiro Rua Jornalista Antônio de Freitas, 

75 

* CE Hispano Brasileiro -  Méier Rio de Janeiro R. Venceslau 

* ETE JBM -  Pq Califórnia Rio de Janeiro Av. Alberto Lamego, 712 

* CE João Salim Miguel  -  Bangu Rio de Janeiro 

* CE Antonio Houaiss  -  Méier Rio de Janeiro 

* CE Marieta da Cunha Silva - Bangu Rio de Janeiro 

* CE David Capistrano - Sta Barbara Niterói Rua Professora Maria Mendonça Peixoto, s/n 

* IEPIC -  São Domingos Niterói Travessa Manoel Continentino, 32 

* CEPAR - Niterói 

* CE Nilo Peçanha -    Zé Garoto São Gonçalo Rua Coronel Serrado,, 1750 

ESCOLA OCUPADA ���� ESCOLA ORGANIZADA ���� ESCOLA ATRATIVA 



* CIEP 335  Prof. Joaquim de Freitas  - São Miguel Queimados R. Nélio Chambareli 

* CE Edmundo Silva  -   Centro Araruama R. Bernardo Vasconcelos, 425 

* Ciep Brizolão 460 Thiophyla Braganca -  Vila Canaã Araruama R. Marquês Paraná, SNº 

* ETE Bacaxá -  Bacaxá Saquarema Rua Capitão Nunes 

* CEjoPA  -  Campos 

* Liceu de Humanidades - Campos 

* ETE João Barcelos Martins - Campos 

* Ciep Brizolao 403 Profª Maria de Lurdes Giovanetti   - Açude II Volta Redonda Rua O, 177 

* CE Guanabara  -  Aterrado Volta Redonda Av. Lucas Evangelista de Oliveira Franco 

* CE Euclydes Paulo da Silva - S.J. Imbassaí Maricá Rod. Amaral Peixoto, s/n 

* CE Francisco José do Nascimento - Maricá 

* CE Luiz Heid -  Macaé 

* CE Matias Neto -  Centro Macaé Rua Conde de Araruama, 439 

* CE Irineu Marinho  - Vl Centenário D. Caxias Próximo 694 - R. Dr. Otávio Ascoli 

* CE Dr. João Nery -  Humb. Antunes Mendes Av. Santa Cruz, 2 

* CE Dr. Francisco de Paula Paranhos - Centro Iguaba Rod. Amaral Peixoto, 195 

* C.E. Professor Alfredo Balthazar da Silveira - Parque São Jorge Magé R. Guarani, 209 

* CIEP 114 Maria Gavazio Martins - S. João de Meriti 

* CE André Maurois - Leblon Rio de Janeiro Av. Visc. de Albuquerque, 1325 

* CIEP 175 José Lins do Rego - Comendador Soares Nova Iguaçu R. Tomas Fonseca, 650 

* CE Amaro Cavalcanti - Largo do Machado Rio de Janeiro 

* C.E. José Leite Lopes - Tijuca Rio de Janeiro 

* C.E. Coronel João Batista de Paula Barroso - Goytacazes Campos 

* C.E. Sônia Regina Scudese - Brás de Pina Rio de Janeiro Rua Taborari, 384 

* I.E. Clélia Nanci - São Gonçalo 

 
 

 

 

No nosso boletim do dia 01/04/2106 fizemos um primeiro convite, a todos associados e 
associadas, para que atentassem para pendências jurídicas que, eventualmente, tivessem 
com o Colégio Pedro II. Naquela ocasião, demos algumas indicações de como proceder. 
Neste número, reforçamos os procedimentos sugeridos.  

� Solicite, administrativamente, via protocolo geral, aquilo que você julga ser seu 
direito (abono permanência, atrasados não pagos de mudança de nível, atrasados 
reconhecidos pela escola etc.). 

 
� Caso a resposta administrativa seja negativa, peça a cópia impressa do processo. O 

protocolo tem usado do expediente de solicitar que o servidor faça uma 
declaração renunciando a disputa jurídica sobre o objeto do pedido. A orientação 
jurídica é não assinar a declaração. Já existe uma representação da ADCPII 
feita ao colégio (em 21/12/15) sobre esta renúncia de direitos, que até 15/3/16 
ainda não havia recebido resposta! Há também, por parte da nossa assessoria 

PENDÊNCIAS JURÍDICAS: TODA ATENÇÃO É POUCA 



jurídica, uma provocação ao Ministério Público Federal, sobre este Assédio Moral, 
caracterizado por este pedido de assinatura da referida declaração. 

 
 
� Com a cópia do processo administrativo procurar o plantão jurídico da ADCPII no 

qual, para cada caso particular, serão dadas as instruções necessárias para os 
futuros desdobramentos jurídicos. 

Não é demais informar que já existe um processo deferido sobre a questão do Abono 
Permanência, de modo que há uma perspectiva positiva de sucesso em ações judiciais 
correlatas! 
 

Portanto, reivindique seus direitos e, em caso de não atendimento, entre 
em contato com os plantões jurídicos da ADCPII. 
 
 

 

 

 

O próximo plantão jurídico será dia 27, quarta-feira, das 11h30 às 13h30min.  
 

 

 

 

 

 

1) Atendendo ao pedido do professor de Filosofia Fábio Costa, do Campus Realengo II, 
divulgamos o curso de extensão Polêmica: Retórica e a Arte de Convencer. O curso é 
totalmente gratuito e aberto para alunos externos ao CP2.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTÃO JURÍDICO 

DIVULGANDO A PEDIDO 



2) Ato CAP UERJ – Resiste 
 

 
 

 

 
 
 

Mais uma vez lembramos que são muito bem-vindas as contribuições para o quarto 
número da revista EDUCAÇÃO EM PAUTA, que sairá no início do segundo semestre.  

Estamos aguardando o envio de artigos que mostrem a qualidade do trabalho 
pedagógico e pesquisas acadêmicas que associados e associadas da ADCPII, temos certeza, 
fazem no CPII. 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Diretoria da ADCPII 

 

 

 

 

REVISTA EDUCAÇÃO EM PAUTA 


