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Esta é a primeira edição do Informativo 
da ADCPII sob a gestão da atual diretoria. 
 Nesta oportunidade, queremos retomar a 
apresentação de alguns princípios e projetos 
que nos uniram e que agora nos orientam no 
dia-a-dia do trabalho à frente da entidade:  
� crença no potencial transformador da 

educação; 
� ampliação das práticas democráticas em 

todas as instâncias político-pedagógico-
administrativas do CPII. Avançar na 
democracia significa principalmente garantir 
participação e transparência nas decisões; 

� prioridade do pedagógico: em uma escola, 
as ações desenvolvidas devem estar 
voltadas primordialmente para o trabalho 
pedagógico e, portanto, as ações 
administrativas devem estar a serviço do 
processo de ensino-aprendizagem. Nesse 
sentido, é fundamental o resgate da 
importância do papel do professor, tão 
desvalorizado na nossa sociedade e, em 
particular, nesta instituição; 

� oferta de boas condições de trabalho e  
garantia de relações profissionais 
respeitosas são essenciais no processo de 
valorização do professor. 

Entendemos que esses princípios só se 
efetivam numa gestão participativa, em que as 
vozes de todos os segmentos da escola sejam 
ouvidas e consideradas. Cabe a nós, como 
entidade de classe, além de lutar pelas questões 
estritamente trabalhistas, também atuar pela 
melhoria da escola.  

Apresentamos a seguir nossas ações 
nestes três primeiros meses: 

 
� Formação de grupos de trabalho, dentre os 

quais CESTUR (Comissão de Esportes e 
Turismo), CINECLUBE, FORMAÇÃO 
CONTINUADA DO PROFESSOR e 
CARREIRA DOCENTE. 

� Aquisição de um Projetor Digital de Cinema; 
� 1ª. sessão do Cineclube da ADCPII, com a 

exibição do documentário “ Entre Muros e 
Favelas”, seguida de debate; 

� Reorganização dos serviços do Depto. 
Jurídico, incluindo plantões quinzenais dos 
advogados na sede da Associação; 

� Reformas na Sede da Associação, com a 
colocação de novo piso, pintura das paredes, 
aquisição de novos armários, etc., tanto na 
sala quanto no banheiro; 

� Retomada, junto com o Sindscope, dos 
trabalhos da Assembléia Estatuinte; 

� Encaminhamentos para tratar da Portaria 
140, da Direção-Geral do CPII, e da iminente 
extinção do Departamento do 1º. Segmento: 
convite aos professores para a reflexão e 
consultas ao nosso Departamento Jurídico. 

 

Contamos com a participação dos 
associados na busca coletiva por uma 
escola de qualidade e pela melhoria das 
condições de trabalho de nossa 
categoria. 
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