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Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2017.

ESCOLA SEM MORDAÇA

O projeto escola sem partido ameaça as aprendizagens significativas que a escola
precisa proporcionar. O cerceamento da liberdade de expressão subverte a atual ordem
constitucional. Com a palavra, alunos, responsáveis e servidores do Colégio Pedro II.
Vejam no vídeo - ESCOLA SEM MORDAÇA - feito pela ADCPII!! [Aqui]
Aproveitem para utilizá-lo nos debates escolares.
Link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tBY2O987uFk

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
CARTA ABERTA CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Se 2016 foi considerado um ano difícil, de muitas lutas e muito retrocesso, o
panorama para 2017 não parece ser muito diferente...
Estamos acompanhando o aumento expressivo de aposentadorias no Colégio e
temos clareza de que esse movimento foi desencadeado pelo receio conhecido como
PEC 287/2016 [Leia o projeto na íntegra aqui] .
A ADCPII divulga a CARTA ABERTA SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
(PEC 287/2016) [Leia aqui], assinada por mais de 40 entidades, reunidas no Conselho

Federal da OAB em 31 de janeiro de 2017. As entidades “manifestam preocupação com
relação ao texto da proposta de Reforma da Previdência (PEC 287/2016), tendo em vista
que ela está fundamentada em premissas equivocadas e contem inúmeros abusos
contra os direitos sociais”.
É importante que nos mantenhamos mobilizados e atentos aos debates que
acontecerão nos próximos meses!!

Acompanhem o calendário de votação

⇩

Para maiores informações, assistam ao vídeo “A verdade sobre a Reforma da
Previdência Social”, disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=DC8pyjmzv-4

Vamos pressionar os deputados e lembrá-los do compromisso que deveriam ter
com o trabalhador brasileiro e com um Estado mais solidário.

Link com o contato de todos os deputados: https://goo.gl/tMGY24

Não percam o debate que a ADCPII promoverá em abril /2017 sobre a
Reforma da Previdência! Breve divulgaremos a data.
Venha tirar suas dúvidas!

REFORMA DO ENSINO MÉDIO
Por Profª Teresa Ventura
Conselheira da ADCPII e Secretária Executiva da CPPD/CPII

REFORMA DO ENSINO MÉDIO:
CAFÉ RUIM EM XÍCARA GRANDE
A alardeada reforma (ou será deforma?)
do ensino médio é mais um golpe do governo na
população brasileira. Se não por ser proposta
apresentada por um governo golpista através de
uma medida provisória (MP 746), ao menos por
contar com muita propaganda oficial sem,
contudo, expor medidas efetivas para resolver os
problemas da educação brasileira.
Vejamos rapidamente alguns aspectos que podem facilmente derrubar o enfoque
dado pela grande mídia ao assunto:

- em relação ao aspecto curricular, a medida não pode ser implementada nem
neste nem no ano que vem (2018), porque depende da definição da BNCC (Base
Comum Curricular Nacional), outra questão polêmica entre os educadores, documento
que só deve ficar pronto (com expectativas otimistas) para o início de 2018. Estando a
BNCC pronta e aprovada, a Lei (MP 746/PLV nº 034, de 2016) terá um ano para ser
divulgada, estudada, a fim de que as escolas possam definir as mudanças que serão
feitas em seus currículos e horários escolares. Então, somente a partir de 2019, algumas
mudanças passarão a ocorrer nas salas de aula do ensino médio;
- em relação ao aumento da carga horária diária do aluno na escola, a lei também
estabelece um prazo de 5 anos para estender as atuais 4 horas diárias para 5 horas de
permanência na escola (aspecto que já é uma realidade no CPII há décadas). Para se
chegar às propaladas 7 horas diárias (1.400 horas anuais), não há prazo definido;
- a lei não trata do ensino noturno nem do aluno trabalhador. Como aumentar o
tempo de permanência diária na escola para quem já trabalha?
- Como implantar turnos escolares maiores, sem aumentar o número de escolas?
3 turnos de 4 ou 5 horas de estudo são exequíveis sem necessidade de mais escolas,
mas 3 turnos de 7 horas, não, o que exigiria o investimento financeiro na construção de
novas escolas, aumento de investimento que não é previsto nessa lei ou em qualquer
outra aprovada recentemente pelo congresso nacional;
- a exaltada oportunidade do aluno do ensino médio optar por um “itinerário
formativo” na verdade reduz as opções de formação. O aluno terá menor quantidade de
matérias (apesar de a lei prever que ele vai ficar mais tempo na escola) e terá que, em
idade bastante precoce, já direcionar sua formação para uma área de estudos ou
profissional (A lei estabelece 5 itinerários formativos: “Linguagens e suas tecnologias”,
“Ciências Humanas e Sociais Aplicadas”, “Ciências da Natureza e suas tecnologias”,
“Matemática e suas tecnologias” e “Formação Técnica/Profissionalizante”), sem poder
alterar sua opção ao longo dos 3 anos do Ensino Médio. Se o aluno desejar mudar de
itinerário, ele volta à “estaca zero”, ao primeiro ano novamente;
- as escolas não são obrigadas a oferecer os 5 itinerários formativos, o que, na
prática, significa que as escolas procurarão organizar o currículo escolar na qual se tem
maior procura e/ou em que exista mais facilidade de encontrar professores. Podemos

prever que as áreas de biologia, matemática e áreas afins a essas duas disciplinas terão
menor oferta nas escolas, dificultando o acesso a esses itinerários formativos aos jovens
que por eles se interessem. Vale lembrar que em milhares de municípios brasileiros há
somente uma escola pública de ensino médio. Se essa escola oferecer apenas um
itinerário formativo obrigará os jovens que se interessarem por outro a se deslocarem
para escolas mais distantes em municípios vizinhos ou localizadas nos grandes centros
urbanos;
- as condições de formação do professor não são alteradas: pelo contrário, são
precarizadas com a introdução da figura do professor de “notório saber”, que a lei não
define bem o que é. Ao lembrar de outras leis que estão sendo propostas, que ferem a
autonomia de trabalho do professor, podemos ver que há um sério ataque ao magistério,
que terá que lidar com um programa curricular definido em apostilas e vídeos, não
podendo ampliar o enfoque dado aos temas nem abordar questões do cotidiano no qual
os jovens estão imersos.
Muito outros aspectos ainda poderiam ser abordados aqui, o que tornaria o texto
bastante longo. No entanto, acho que é hora de começarmos a debater a lei sancionada
entre nós, docentes do CPII e em como ela pode alterar o nosso trabalho. O ideal seria
que esse debate também contasse com a participação dos outros setores da
comunidade escolar. Nesse sentido, a ADCPII estará fazendo contatos com as
outras organizações representativas do CPII para organizar uma mesa redonda sobre o
tema no final do mês de março.

Áudio da participação da professora Teresa Ventura na Mesa
Redonda sobre a Reforma do Ensino Médio, no programa FAIXA
LIVRE – Band 1360 AM.

Faixa Livre em 10/02/2017. [aqui]

MOÇÃO DE APOIO À UERJ
A Associação de Docentes do Colégio Pedro II (ADCPII) se solidariza com os servidores
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e repudia as ações empreendidas
pelo governo do estado do Rio de janeiro, que levou a Universidade à situação em que
hoje se encontra: sem verbas para prosseguir com o trabalho de ensino, pesquisa e
extensão, referência no país.
Compreendemos que a precarização das condições de trabalho de seus servidores e a
falta de investimentos são parte de um projeto mais amplo de sucateamento dos serviços
públicos para justificar a privatização dos mesmos.
Defendemos a UERJ por sua importância no processo de democratização da Educação
no estado do Rio de Janeiro e reafirmamos nossa solidariedade para com os servidores
dessa instituição, que vêm sendo desrespeitados, com salários parcelados e atrasados.
Pelo pagamento dos salários dos servidores, pela regularização dos Investimentos
na UERJ e em defesa da Educação Pública, gratuita, de qualidade, socialmente
referenciada e para todos!

ATO UERJ FICA! PEZÃO SAI!
•

Segunda (20) - UERJ e CEDAE na ALERJ
Concentração às 10h na Candelária e às 11h30 em frente da ALERJ

•

Terça (21) será feito um ato de servidores ligados à SECTI nos moldes de bloco
de carnaval exatamente na SECTI (Avenida Erasmo Braga 299, Rio de Janeiro).

•

Quarta (22) segue "o bloco" com ato na ALERJ.

Acompanhe nos sites:

https://www.facebook.com/asduerj/?fref=ts
https://www.facebook.com/uerjresiste/?fref=ts

PLANTÃO JURÍDICO
Dúvidas trabalhistas? Informações sobre Carreira Docente, Regime de Trabalho, direitos
da categoria? Ação judicial para o recebimento de retroativos não pagos, como o RSC?
Venha conversar pessoalmente com nossa Assessoria Jurídica na sede da
Associação, em São Cristóvão, e se informe sobre o que será preciso fazer.
Fevereiro: 23 (quinta-feira)
Março: 08 (quarta-feira) e 23 (quinta-feira)

REUNIÃO DO
CONSELHO DE REPRESENTANTES
Queridos conselheiros, vamos nos organizar!
Teremos reunião do Conselho de Representantes
no dia 13 de março.

Pauta: Informes / Discussão da Unificação das Entidades / Metas para 2017 (com
análise de conjuntura)

INFORMES
O docente Wagner Torres de Araújo, professor de História (CENII) do Colégio Pedro II e
nosso associado, convida a todos para o lançamento do seu livro Memórias
Dispersas, publicado pela Chiado Editora. O livro traz uma seleção de contos que
exploram o universo ficcional.
O lançamento acontecerá na Livraria Cultura, no dia 05/04/2017, das 18h30 às 21h. A
Livraria Cultura fica na Rua Senador Dantas, nº 48.
Em seguida haverá outros lançamentos. Anote:
- Espaço Cultural do CPII – dia 11/04/2017 (a ser confirmado)
- Campus Engenho Novo II – dia 20/04/2017, das 18h30, na Biblioteca.

