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Uma Escola de qualidade para todas e todos 
 
Prezada/o responsável do Campus São Cristóvão II, 

 

Há quatro anos estamos construindo uma escola mais democrática, que respeita e valoriza as 
diferenças, procurando atender prioritariamente às necessidades e aos interesses da Comunidade Escolar. 
Acreditamos que a escola deve promover um processo de educação baseado na possibilidade de 
transformação da sociedade. 

Embora, em alguns momentos, os pontos de vista da gestão e das/dos responsáveis possam ser 
diferentes, sempre tivemos a postura de buscar a parceria com as famílias, porque entendemos que esse é 
um dos caminhos para que seja alcançado o grande objetivo de todas/os: a formação plena e integral 
das/dos jovens estudantes. 

A partir desses princípios, abrimos a escola para o diálogo entre os segmentos que compõem sua 
Comunidade: 

 

A Direção sempre esteve disponível para receber todas/os que a procuraram: 
 

 Os fóruns coletivos, como o CONPED (Conselho Pedagógico) e as reuniões com responsáveis, 
foram respeitados e fortalecidos; 

 

 As ações do SESOP foram humanizadas, por meio do diálogo e do acolhimento dos relatos e das 
experiências das/dos estudantes, das/dos responsáveis e das/dos servidoras/es; 

 

 Os atendimentos a responsáveis pelo SESOP (Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica) e 
pelas/os docentes foram preservados e ampliados; 

 

 A divulgação e a implementação das ações da assistência estudantil foram, nos últimos quatro anos, 
prioridades no Campus São Cristóvão II; 

 

 O site do Campus e a rede de e-mails das/dos responsáveis foram criados, com o objetivo de 
melhorar a comunicação entre a escola e a família; 

 

 No site do Campus, foi desenvolvida a “Área do Estudante”, em que estão acessíveis os resultados 
dos pedidos de 2ª chamada, os agendamentos de avaliações, a prévia das notas e os termos de 
responsabilidade para o uso dos armários de guarda de material didático; 

 

 Foram organizados e realizados eventos, como as Jornadas Pedagógicas, abertos à Comunidade 
Escolar, inclusive às/aos responsáveis; 
 

 A implantação e o protagonismo do NAPNE (Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades 
Específicas) no processo pedagógico garantiram o tratamento equânime das/dos estudantes, em 
relação às suas potencialidades;  

 

 A busca pela qualidade pedagógica, na continuidade da formação da/do estudante, passou a ser 
uma prioridade, a partir do reconhecimento da importância do trabalho realizado, no primeiro 
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segmento do ensino fundamental, pelos Campi I (Pedrinhos), e da necessidade de contribuir para um 
desempenho discente satisfatório no ensino médio;  

 

 As/Os estudantes que chegaram ao Colégio Pedro II, no 6º ano, foram recebidos e inseridos a partir 
de ações esclarecedoras a respeito da estrutura e da rotina do Campus; 

 

 As/os estudantes e suas famílias não são mais rotuladas/os de acordo com as suas origens. Todas e 
todos fazem parte da Comunidade Escolar do Colégio Pedro II e são igualmente respeitadas/os; 

 

 A partir da solicitação feita pela Direção do Campus à Reitoria do Colégio Pedro II, foram adquiridos 
os armários de guarda de material didático para o uso das/dos estudantes, uma demanda antiga 
das/dos responsáveis; 

 

 A segurança pública é atualmente um dos assuntos mais discutidos pela sociedade e conse-
quentemente pela Comunidade Escolar, gerando, na gestão do Campus, uma preocupação per-
manente, nos últimos quatro anos. A partir desse contexto, foi estruturado um serviço de portaria do 
CSCII e viabilizada a compra de um sistema com 45 câmeras, que serão instaladas ainda em 2017. 
 

Passamos agora por um momento de consulta à Comunidade Escolar, para a escolha do Diretor 
Geral para os próximos quatro anos. 

Estamos novamente nos colocando à disposição para a consolidação das mudanças apresentadas 
pela escola, no último período. 

Queremos preservar a escola como um espaço democrático, de convivência entre diferentes olhares, 
que contribuem para a riqueza da formação das/dos nossas/os estudantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Com diálogo, respeito e transparência, vamos continuar construindo uma Escola de qualidade para 
todas e todos.  

Essa é a equipe de Diretores e Chefes/Coordenadores que ajudarão a administrar o Campus: 
William Carvalho (Diretor Administrativo e Substituto do Diretor Geral), Adriane Farah (Diretora Pedagógica), 
Patrícia Rosa (SESOP), Rafael Andrade (NAPNE) Cristina Santos (Secretaria), Juarez dos Santos (Coordenação 
de Turno), Diogo de Oliveira (Biblioteca), Alfredo Potsh (Setor Médico), Julio Cordeiro (Prefeitura), Marcia Cabral 
(SGP), Rosemarie Nascimento (SECONFI), Tania Cardoso (Almoxarifado) e Evandro Pampolha (Mecanografia).  

 

Venha participar conosco dessa construção! 
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É possível consolidar o que já conseguimos e avançar ainda mais: 
 

 As ações desenvolvidas no último período serão reforçadas;  
 

 O Conselho Escolar, com a participação das/dos responsáveis, será instalado, assumindo o papel 
de instância máxima deliberativa;  

 

 O Campus, em breve, terá o seu próprio refeitório; 
 

 Melhorias pedagógicas, estruturais e novas ferramentas de comunicação serão buscadas.  
 


