
 

 

No dia 11 de setembro de 2017, no Campus Tijuca II, aconteceu o lançamento da Frente 

CPII SEM MORDAÇA. 

A abertura contou com as falas de representantes da ADCPII, do Sindscope e do Coletivo 

de Pais CPII Diverso e Democrático. 

 Logo após ocorreu uma palestra com os professores Luíza Colombo (CPII) , Fernando 

Penna (UFF) e Matheus Castro (CPII), cujo tema foi a ESCOLA DEMOCRÁTICA. 

 Os três palestrantes fizeram uma análise sobre a onda conservadora no mundo e no 

Brasil, que por meio da formação de grupos como o ESP 

(Escola Sem Partido), visa atacar a escola e a livre-docência 

com calúnias e difamações. 

 Demonstraram como esses grupos são financiados, 

inclusive com recursos externos, e que um dos interesses é 

impor uma forma única de pensar e de agir tanto socialmente 

quanto politicamente. 

 Foi ressaltada a importância do papel da escola como 

espaço EDUCACIONAL, contribuindo para a formação de 

jovens e crianças, ao contrário do que difunde a ESP. 

 Em relação à Frente CPII Sem Mordaça, esta se 

propõe a atuar através de ações deliberadas coletivamente, construindo e fortalecendo a 

solidariedade entre a comunidade pedrossegundense. Pretende promover encontros, materiais 

informativos e prestar apoio jurídico aos que precisarem. Sua próxima reunião será no dia 21/09, 

às 18h30min, no Campus Tijuca II. 

 

Associação de Docentes do Colégio Pedro II 

Boletim Eletrônico 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2017. 

FRENTE CPII SEM MORDAÇA 

Abertura da Frente CPII sem Mordaça. 

 

Fala da professora Neila 
representando a ADCPII. 

 

Auditório do Campus Tijuca II. 
 

Debate com professor Fernando Penna, Luiza Colombo e 
Matheus Castro. 

 

Se você quiser saber mais informações sobre o Escola Sem Partido, acesse https://youtu.be/q8vw6aHq3jQ 



 

 

 

 

  O Conselho Nacional de Educação tem como tarefa fazer a apreciação da proposta de 

BNCC elaborada pelo MEC, assim como produzir um parecer e um projeto de resolução que, 

uma vez homologados pelo Ministro da Educação, se transformarão em norma nacional. 

 O CNE tem promovido audiências públicas que acontecem nas cinco regiões do país. 

“As audiências não têm caráter deliberativo, mas são essenciais para que os membros do CNE 

possam elaborar um documento normativo que reflita necessidades, interesses, diversidade e 

pluralidade do panorama educacional brasileiro e os desafios a serem enfrentados para a 

construção de uma educação de qualidade como direito de todos.”http://cnebncc.mec.gov.br/ 

INFORMES SOBRE AS BASES NACIONAIS 



 Já aconteceram 5 audiências públicas no país, desde julho deste ano, sendo que a última 

ocorreu em Brasília, no dia 11 de setembro. 

 Infelizmente, essas audiências não foram satisfatoriamente divulgadas, e muito menos 

representou as falas de todos os setores da sociedade, como o MEC apregoou em sua 

chamada. 

 Há muitas questões controversas nesta proposta de base comum curricular e a principal 

delas é a construção de um documento sem a participação efetiva das instituições e 

comunidades envolvidas com a educação básica. Além disso, é uma normativa que cerceia a 

pluralidade de ideias, em um país de dimensões continentais e de diversidade cultural. No 

momento que tenta controlar o que deve ser ensinado e posteriormente avaliado em exames 

nacionais, o documento continua a não dar voz aos atores secularmente silenciados em nossa 

sociedade, como as comunidades indígenas, quilombolas e de periferias. 

 

Procure saber e se informar sobre o projeto, acessando o site http://cnebncc.mec.gov.br/ 

 

 

 

 

 



 

ATENÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA ADCPII & CESTUR 



 

 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. 

 

Setembro: 26 (terça-feira) 

Outubro: 09 (segunda-feira) e 26 (quinta-feira) 

PLANTÃO JURÍDICO 


