
 

5. ATIVIDADES DE ENSINO  
� FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR 

O tema história e cultura afrodescendente no Brasil e seu ensino na educação básica  
 foi o escolhido para iniciar as atividades de formação continuada do professor. Foram promovidos  
dois eventos: 
� Mesa-redonda “Africanidades na Educação Básica”, em agosto.  
    Palestrantes: Carla Lopes, Mônica Lima, Maria Cláudia Cardoso e Paulo Rogério M. Sily 
� “Arquétipos Yorubá: uma conversa sobre mitos de matrizes africanas”, em novembro.  

Palestrantes: Ana Maria Zanelli e Nilson Nunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  DEBATE: Avaliação no CPII: perspectivas para 2007 
Promovido pelos Grêmios e pela ADCPII, aconteceu no dia 22 de novembro, na Unidade Tijuca II,  

um debate sobre o sistema de avaliação dos alunos no CPII, com a presença de alunos, pais e 
professores. O espírito norteador do debate foi o de, a partir de um processo democrático de 
discussão, levantar contribuições para se repensar a avaliação no nosso Colégio. 

A proposta da atividade “Arquétipos Yorubá: uma 
conversa sobre mitos de matrizes africanas” foi abordar 
a interpretação do universo dos Orixás, da rica mitologia 
Yorubá no contexto atual.  A partir de imagens 
arquetípicas  da milenar tradição africana, Ana Maria 
Zanelli e Nilson Nunes  nos conduziram para além do 
desgastado olhar euro-antropo-cêntrico forjado no 
Ocidente, onde antes "só víamos máscaras e folclore, ritos 
e oferendas". 
 

Ana Maria Zanelli é mestre em Literatura 
Brasileira, ex-professora de Português do CPII 
e estudiosa do Oráculo Yorubá como prática 
para o autoconhecimento e cura. É autora do 
livro "A Poética dos Deuses - Oráculo Yorubá". 
Nilson Nunes é estudioso da mitologia africana 
e foi consultor de Ana Maria Zanelli para a 
construção de seu livro.  
 



 

 
 

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA DE 29 DE NOVEMBRO 
 

A Assembléia realizada no dia 29 teve a seguinte pauta: informes; Congregação Estatuinte; eleições no CPII.  
Foram tomadas as seguintes decisões:  
� A ADCPII vai ocupar seu assento na Congregação Estatuinte, conforme previsto no Projeto de Resolução no. 1, 

apresentado pelo Sr. Diretor-Geral à Congregação do CPII em 23 de outubro de 2006. 
� A participação da entidade terá por base a defesa dos princípios que, historicamente, a Associação tem 

defendido: gestão democrática e participativa; valorização dos servidores; aspectos pedagógicos norteando as 
ações da escola.  

� Coerentemente, foram esses os princípios que balizaram nossa participação na Assembléia Estatuinte, o primeiro 
fórum escolar com a tarefa de rever o atual Regimento e enviar proposta para sua reformulação ao MEC. Assim 
sendo, nossa atuação nos dois fóruns segue a mesma diretriz: contribuir para a construção de um bom Regimento 
para o CPII, assegurando-se que essa construção se faça através de um processo democrático, de respeito às 
diferenças de opinião e de real participação de toda a comunidade escolar,  

� Quanto às eleições no Pedro II, ficou decidida a realização de campanha para que haja eleição para o cargo de 
Diretor-Geral (não prevista no Regimento em vigor), visto que o mandato do atual Diretor termina em dezembro de 
2007.  

PORTARIA 140 - ADCPII CUMPRE SEU PAPEL 
 

1. Surgimento da Portaria 
Em março deste ano, a Direção Geral baixou uma 

Portaria (no. 140) que instituía a possibilidade de 
professores do 1o. Segmento se transferirem (foi este o 
verbo empregado) para o 2o. Segmento, preenchidas as 
seguintes condições: 10 anos de Pedro II, licenciatura na 
disciplina que pretendesse lecionar e aprovação por uma 
comissão formada dos seguintes membros: Secretária de 
Ensino, Chefe do SESOP, Diretor da Unidade I, Diretor 
da Unidade II, Chefe dos Recursos Humanos e Chefe do 
Departamento. Baixada a Portaria, a medida foi 
posteriormente levada à reunião da Congregação (maio) 
pelo próprio Diretor Geral, que apresentou suas 
explicações. Já nessa reunião, instalou-se a polêmica, 
pois, além de algumas falas louvando a medida, houve 
também diversas manifestações de dúvida e preocupação 
quanto à Portaria, abrangendo tanto os aspectos relativos 
ao seu processo de elaboração (sem qualquer discussão) 
como os aspectos pertinentes ao seu conteúdo 
propriamente dito (suas implicações, sua legalidade, etc.). 
 
2. ADCPII entra na polêmica 
 Por força de sua condição de associação de 
docentes (que a obriga a estar atenta a todas as medidas 
que afetam os professores e o processo de ensino-
aprendizagem) e, também, por força de seu Estatuto, a 
diretoria da entidade se debruçou na análise da Portaria 
140. E o fez de acordo com os princípios democráticos - e 
estatutários – que a regem. Eis os passos seguidos: 
a. discussões no âmbito da Diretoria e do Conselho de 

Representantes para examinar a fundo a questão e 
definir os encaminhamentos a serem feitos; 

b. paralelamente a essas discussões, colocação de 
cartazes nas Unidades Escolares com a chamada 
“vamos discutir a Portaria 140” ; 

c. consulta ao Departamento Jurídico da entidade para 
verificar os aspectos legais/constitucionais; 

d. de posse do parecer do Depto. Jurídico e com o 
acúmulo de reflexão e discussão, definição dos 
encaminhamentos:  
• convocação de uma Assembléia para deliberar 

sobre a questão. A divulgação foi feita através de 
Boletim da ADCPII (julho), da publicação do 
edital de convocação em jornais (Extra e O Dia) e 
da afixação de cartazes nas Unidades; 

• visita dos membros da Diretoria e do Conselho de 
Representantes às Unidades para  pessoalmente 
conversarem com os professores e chamá-los 
para a Assembléia, onde seriam amplamente 
informados sobre a Portaria, discutiriam a 
questão e depois, então, deliberariam sobre as 
medidas a serem tomadas. Nessas visitas foi 
possível, mais uma vez, constatar a polêmica, pois 
houve falas a favor e falas contrárias à Portaria; 

• realização da Assembléia. 
e. implementação das deliberações da Assembléia:  

• envio do parecer do Depto. Jurídico ao MEC, 
solicitando que o Ministério se pronunciasse face 
às irregularidades apontadas por nossos 
advogados; 

• divulgação das deliberações da Assembléia e do 
parecer jurídico nas Unidades, por meio de 
cartazes; 

• preparação de um documento para o Ministério 
Público, solicitando as providências cabíveis. 

 
3. Desdobramentos na comunidade 
 Ao lado de manifestações de agrado face às 
nossas ações, houve também reações inusitadas. Em 
setembro a Associação recebeu um abaixo-assinado de 
trinta e quatro  professores de Unidades I (Pedrinhos do 


