
 

 

 

 

No último 04/07/2017, na sede da ADCPII, fizemos uma primeira roda de conversa sobre 

avaliação docente no Colégio Pedro II. Embora o convite tivesse sido feito a todos os 

associados e chefes de departamento, somente a diretoria e três integrantes da CPPD 

estiveram presentes. A despeito disto, foi uma discussão muito proveitosa a partir do 

material produzido por alguns integrantes da própria CPPD.  

A ideia básica é tentar amadurecer uma ficha de avaliação que contemple mais 

realisticamente as atividades docentes no Colégio Pedro II (o atual e o que desejamos), 

tanto do ponto de vista do Professor que está chegando (estágio probatório) quanto para o 

Professor que está na casa (avaliação para mudança de níveis) e que, em última análise, 

apontam para o perfil ideal de Professor no Colégio Pedro II.  

É uma discussão importante, pois impacta no perfil de Professor que desejamos. Assim, no 

lugar de ficarmos só resmungando que as atuais avaliações não nos atendem, podemos 

formular uma proposta de avaliação que melhor contemple o novo perfil do Colégio Pedro II 

e as novas atribuições de uma escola que, a cada dia, fica menos Imperial e mais 

Republicana! 

Pretendemos fazer outras rodadas, uma vez que da nossa primeira discussão visualizamos 

muitos pontos que requerem mais reflexão e, sobretudo, maior participação dos vários 

segmentos docentes do Colégio. Contamos com a participação de todos. Em breve, 

divulgaremos um documento inicial com o fruto dessas “Rodas de conversa sobre 

Avaliação Docente no Colégio Pedro II”!  

 

PRÓXIMA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE AVALIAÇÃO DOCENTE:  

DIA 15 DE AGOSTO ÀS 18h30min NA ADCPII. 

 

Associação de Docentes do Colégio Pedro II 

Boletim Eletrônico 

Rio de Janeiro, 24 de julho de 2017. 

RELATO DA REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DOCENTE 



 

Paulo Lindesay - Diretor da ASSIBGE-SN/Coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã RJ 

 

O governo Temer grita na grande mídia que ele está colocando o Brasil no eixo. Taxa básica 

de juros, SELIC está baixando, 10,25% e a INFLAÇÃO CAI, IPCA - 3% nos últimos 12 

meses. 
 

A qual eixo ele se reporta? 
 

O IBGE divulgou hoje que a inflação oficial (IPCA) foi uma deflação, 0,23% e o acumulado 

nos últimos 12 meses - 3%. Isso não significa melhoria na vida da população.  
 

A meu ver, a inflação cai não por diminuição dos preços, mas basicamente pela diminuição 

do consumo. Grande taxa de desocupação (mais de 13%) e quem está empregado está com 

medo de perder seu emprego. Além dos mais de 64 milhões de pessoas em idade de 

trabalhar, mas que não entram nas estatísticas. 
 

Mas todo esse cenário não significou baixar nos juros do cartão de crédito, que hoje 

ultrapassa a casa dos 400%, mesmo com a nova regra do crédito rotativo e os juros do 

cheque especial, a mais de 12% ao mês. 
 

Mas um setor está muito feliz com as medidas do governo, os RENTISTAS 

(ESPECULADORES FINANCEIROS). 
 

Vejam os números: 
 

2015 

SELIC --------------14,25% 

IPCA---------------- 10,67% 

JUROS REAIS------3,59% 
 

JAN/2017 - O Banco Central do Brasil baixou a taxa Básica de Juros - SELIC em 2 pontos 

percentuais. 
 

SELIC--------------12,25% 

IPCA (12 MESES)-------5,35% 

JUROS REAIS---------------- 6,90% 
 

Houve um crescimento em favor dos grandes capitalistas especuladores - Um aumento dos 

Juros Reais na casa de 92%. O que acham dessa taxa de lucro? Enquanto nos EUA A 

TAXA BÁSICA DE JUROS GIRA muito próximo de zero. 

VEJA O SIGNIFICADO DOS NÚMEROS  
NA POLÍTICA DO PAÍS 



JULHO/2017 - Mais uma vez o Banco Central do Brasil baixou a taxa Básica de Juros - 

SELIC em mais 2 pontos percentuais. 
 

SELIC----------10,25% 

IPCA (12 MESES)------3% 

JUROS REAIS----------7,25% 
 

Entre Dezembro de 2015 e Junho de 2017 houve um crescimento de 127% de lucratividade 

do grande capital rentista (com o crescimento dos Juros Reais em 127%). 
 

A Dilma fez a mesma política de diminuição da taxa Básica de Juros - Selic. Em 2013 

chegou a 7,50%, Mantega era o Ministro. Mas a Inflação oficial pairava no percentual de 

5,91%. O que levou a grande capital rentista ao lucro de 1,59%. Taxa essa não satisfatória 

para o Sistema Financeiro, o que levou o começo do ataque ao governo da Dilma, mais à 

frente ao impeachment. 
 

Portanto, os números são primordiais para implementação das CONTRA REFORMAS NO 

ESTADO BRASILEIRO (trabalhista, previdenciária, educacional, saúde e etc.). A partir do 

ataque aos direitos trabalhistas, previdenciários e principalmente ao ataque ao orçamento 

primário da UNIÃO, a partir da aprovação da PEC 55, hoje Ementa Constitucional 95/2016.  
 

A chamada PEC do teto, que limitou os gastos PRIMÁRIOS por 20 anos, mas liberou pelo 

mesmo período, garantido na Constituição Federal, o pagamento para a DÍVIDA PÚBLICA, 

SEM LIMITE. É mole ou quer mais? 
 

Com a aprovação da Emenda Constitucional 95, o governo conseguiu eliminar o carimbo de 

algumas áreas do ORÇAMENTO PRIMÁRIO DA UNIÃO. Como foi o caso da Educação e 

Saúde, que possuíam essa garantia legal. E aponta a partir das CONTRA REFORMAS a 

captura do papel do Estado, que será em breve totalmente entregue ao mercado privado.  
 

Basicamente transformou o ORÇAMENTO PRIMÁRIO num único fundo público para garantir 

o pagamento da DÍVIDA PÚBLICA (superávit primário). Todo ORÇAMENTO PRIMÁRIO não 

executado e desviado para a CONTA ÚNICA DO TESOURO. Por isso a necessidade das 

CONTRA REFORMAS, que desobrigará o governo a gastar com as políticas públicas em 

benefício do povo. 
 

Hoje temos depositado na CONTA ÚNICA DO TESOURO, cerca de R$ 1,020 trilhões que só 

podem ser utilizados para garantir o pagamento do SUPERAVIT PRIMÁRIO (DÍVIDA 

PÚBLICA). Esse dinheiro não pode ser utilizado para melhorar a saúde, a educação, o 

saneamento básico, etc. Só pagamento do SUPERAVIT PRIMÁRIO. 
 



Essa é o Brasil dos Banqueiros. O que vamos fazer? Ficar sentados assistindo tudo 

acontecer sem nenhum tipo de manifestação ou resistência? 

 

 

 

 



 

 

 

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS 



 

Postado pela irmã de Leila, Lená: 

  

Prezados amigos, 

 

Como é do conhecimento de todos, o último salário integral recebido pelos trabalhadores da 

UERJ (o que me inclui e também a Leila) foi março. 

Todos nós estamos, assim, no limite de nossas possibilidades em arcar com as despesas. 

Há casos, porém, em que a situação é angustiante. É o caso da Leila, cuja doença (crônica) 

a tem mantido na cama, necessitando de cuidadoras permanentes, fisioterapeuta, remédios, 

etc. 

 Até aqui minha família fez o possível para que seu tratamento tivesse continuidade, mas 

chegamos ao nosso limite. Esse é o sentido da campanha que dirijo aos que conhecem 

Leila, em especial seus ex-alunos e colegas de trabalho. 

 A campanha se constitui no sorteio de dois quadros pintados por mim entre aqueles que 

ajudarem a "tia" Leila, doando um pouco de si para quem doou sua vida à Educação e a 

seus alunos e amigos.  

Não será estabelecido nenhum valor para doação, até porque os quadros que serão 

sorteados têm apenas valor afetivo, pois bem sei de minhas limitações artísticas.  

Peço aos ex-alunos e amigos que repliquem a campanha, pois a Leila necessita de ajuda.  

Vamos, então, aos procedimentos para participação: 

1. Mande um e-mail para Kleila1948@hotmail.com (prestem atenção que o K é maiúsculo) 

com o seguinte texto: Quero participar 

 

2. Tão logo o e-mail a mim chegue, enviarei o número da conta para depósito da doação; 

 

3. Após o participante fazer o depósito, deve mandar a informação pelo mesmo e-mail. Não 

é necessário mandar recibo ou mencionar qual o montante da doação.  Basta apenas 

informar que colaborou;  

 

4. Em resposta, mandarei o número para a participação no sorteio; 

 

5. O sorteio será realizado no dia 05 de agosto. 

 

CAMPANHA DE AJUDA à Profª Leila Menezes do CAp/UERJ 



Dependendo do número de participantes, estamos pensando em realizar o sorteio em uma 

reunião com "tia" Leila, de forma a podermos confraternizar. Caso isso não seja possível, o 

sorteio será filmado e o vídeo será enviado aos participantes. 

 

Todos os participantes receberão relatório detalhado do total das doações, bem como 

informações sobre as despesas realizadas. 

 

Segue a foto de um dos quadros que serão sorteados. O outro terá Parati como tema, 

cidade que ela sempre visitava em excursão com os alunos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ADCPII 

DIA 28 DE AGOSTO, ÀS 18h 

ANOTEM EM SUAS AGENDAS E PARTICIPEM! 



 
 
 
 

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. 

 

Julho: 12 (quarta-feira) e 25 (terça-feira) 

Agosto: 07 (segunda-feira) e 29 (terça-feira) 

PLANTÃO JURÍDICO 


