
 

 

ASSEMBLÉIA ESTATUINTE COMPLETA SEUS TRABALHOS 
Anteprojeto do novo Regimento Interno para o CPII  

vai agora para discussão na comunidade 
 

Finalmente o anteprojeto do novo 
Regimento Interno do Colégio Pedro II ficou 
pronto. Elaborado pelos membros da 
Assembléia Estatuinte – representantes 
eleitos de professores, técnicos, alunos e 
pais -, esse anteprojeto começou a ser 
construído em 2004. Foi um percurso difícil, 
uma vez que sofreu o afastamento voluntário 
de alguns dos membros eleitos e foi 
interrompido duas vezes pela eclosão de 
movimentos de luta dos servidores (2005 e 
2006).  Para realizar seu trabalho, os 
membros da Estatuinte se encontraram, 
muitas vezes semanalmente, na sala de 
professores da Unidade São Cristóvão III, 
após seu horário normal de trabalho, não 
contando com nenhum tipo de apoio 
institucional. Os esforços, contudo, valeram 
a pena, já que conseguimos fazer um 
anteprojeto que contempla muitos dos 
anseios da comunidade em relação a uma 
escola  mais democrática e avançada.  

O próximo passo será a divulgação do 
anteprojeto na comunidade escolar para ser 

discutido e receber emendas. A seguir, 
enriquecido com a discussão na comunidade e 
com a apresentação de emendas, o 
anteprojeto voltará a ser submetido à 
Assembléia Estatuinte para que seja 
elaborada sua versão final. O resultado 
desse trabalho será encaminhado ao MEC 
pela Comissão Especial (da qual participam a 
ADCPII e o SINDSCOPE) instituída por 
Portaria do então Ministro Cristóvão 
Buarque.   

 
Aguarde, então, a chegada do texto 

em suas mãos, leia-o criticamente e 
proponha emendas através de algum membro 
da Estatuinte ou de um abaixo-assinado com 
pelo menos 100 assinaturas. Sua participação 
efetiva será fundamental para construirmos 
um Regimento Interno que reflita as 
mudanças que esta Comunidade tanto deseja 
e que seja o resultado de um momento 
especial em nossa escola, com todos os 
segmentos comprometidos com as 
necessárias transformações. 
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DIRETORIA  INTER-AGINDO  FAZ  RETROSPECTIVA 
DE SUAS PRINCIPAIS AÇÕES EM 2006 

 
   

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3. ATIVIDADES POLÍTICO-PEDAGÓGICAS 

� FÓRUM DE DISCUSSÃO 
   A Educação Pública:  
Desafios e Lutas na Atualidade 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.  

 

Realizou-se no dia 25 de novembro, promovido 
pela ADCPII, o anunciado encontro para a discussão das 
lutas dos servidores públicos da área da educação. 
Atendendo a nosso convite, compareceram pais, alunos, 
professores e representantes de entidades de classe da 
área de ensino/educação do Rio de Janeiro.  

Como ponto de partida para o debate foram 
apresentadas as seguintes indagações: 
� Quais são, hoje, as questões mais urgentes da 

escola pública e dos profissionais da educação? 
� Quais são os maiores problemas relativos à 

mobilização dos servidores para a luta por seus 
direitos? 

� Quais são as melhores formas de luta? 
Ao final, foi decidido que esse Fórum deve 

assumir um caráter permanente e deve também 
elaborar um documento síntese do 1º. encontro. 

1. INFRA-ESTRUTURA DE 
TRABALHO NA SEDE 
 

Realizamos uma reforma em nossa sede, 
abrangendo a sala e o banheiro, visando a um 
maior conforto para nossos associados.   
     Também compramos uma copiadora colorida 
(a chegar nos próximos dias) não só para atender 
às necessidades de trabalho da entidade 
(boletins, cartazes, etc.) como também para 
atender a eventuais necessidades dos associados 
em relação a serviços de impressão e cópia que 
exijam cor. 
 

  2. SETOR JURÍDICO: 
� Estabelecimento do plantão de nossos advogados 

em nossa sede, duas vezes por mês, contemplando 
sempre um dia ímpar e um dia par, para os 
associados receberem, direta e pessoalmente, 
todas as  orientações e esclarecimentos que 
necessitarem sobre questões de trabalho, 
aposentadoria, ações, etc. 
Plantões de janeiro e fevereiro:  
25/01, 31/01, 8/02, 28/02 

� Ação ganha em 2006 (iniciada em 2005): 
percentual de 3,17% 

 



 

 

4.ATIVIDADES DE LAZER E CULTURA : 
Niterói (28 de maio); 

� PASSEIOS:   FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty (9-13 de agosto);  
Nova Friburgo (19 e 20 de agosto); 
São Paulo (18-20 de novembro); 

IV FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty 
O ônibus seguia tranqüilamente enquanto a lua 

cheia fervia as águas do litoral do nosso estado. O que nos 
esperava em Paraty além da mata intocável, das belas 
praias, cachoeiras e um centro histórico divino?        
Éramos esperados por poetas, romancistas, ensaístas, 
jornalistas e principalmente leitores que, nos seus debates, 
revelariam experiências e teceriam reflexões muito 
familiares aos nossos ouvidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na mesa intitulada “As matérias do romance”, 

Miguel Sanches Neto, por exemplo, contou que, aos 12 
anos, recebeu um “castigo”: teria que fazer um trabalho na 
biblioteca. A partir desse episódio ele passou a afirmar: a 
biblioteca é o lugar de maior liberdade que eu já conheci. 
Esse comentário me é muito caro, porque, freqüentadora 
assídua (desde os 6 anos) das bibliotecas públicas da nossa 
cidade, trago registrados para sempre momentos de 
memoráveis descobertas, passados entre livros, estantes e 
silêncios. Nessa mesma mesa, Ignácio de Loyola Brandão 
revelou a gênese do seu gosto pela leitura: uma professora 
que tivera sugeria para seus alunos que lessem o final dos 
livros para que ficassem motivados a descobrir todo o 
enredo que levara àquele desfecho. Expediente que deu 
certo: a turma começou a ler o final dos livros e depois 
começou a ler as histórias completas. 

Primazia também foi poder ouvir versos de 
grandes poetas recitados por eles mesmos. Ferreira Gullar 
e o palestino Mourid Barghout, que também vivera a 
experiência do exílio, compuseram a mesa “Muitas Vozes”. 
Refletindo sobre o conflito no Oriente Médio, Mourid 
comentou: a ocupação chama-se auto-defesa, matar civis 
chama-se danos colaterais e invadir um país chama-se 
instalar a democracia. Gullar completa: a brutalidade em 
nossas vidas é tão grande que passamos por fenômenos 
absolutamente admiráveis e não vemos nada. 

E ali estávamos nós, numa cidade repleta de 
visitantes, com diversas atividades, que no entanto 
mantinha-se pacata e fazia-nos desfrutar sem pressa 
daquele mundo que se oferecia aos nossos sentidos.  

Não tardei a achar uma explicação: eram as pedras 
das ruas e das calçadas irregulares de Paraty. Não dá para 
correr no Largo de Santa Rita ou na Rua Patitiba sem a 
possibilidade de um grande tombo. Todo o lugar convida à 
diminuição do ritmo. Há que se descer dos saltos altos e 
caminhar acariciando as pedras com nossas sandálias 
rasteiras. Assim fazíamos e admirávamos os imensos 
bonecos que enfeitavam a Praça da Matriz: personagens de 
Jorge Amado e dos contos de fada. Para onde olhássemos, 
víamos dezenas de crianças tirando literalmente livros das 
árvores e lendo sentadas entre João e Maria, o Gato de 
Botas, a bruxa da Branca de Neve... E havia Adélia Prado 
para nos aconselhar: tem que ler os contos de fadas e não 
tem que amaciar o lobo, o lobo realmente mata a vovozinha 
e come a vovozinha. Ela ainda sugere que ter uma 
disponibilidade para a vida é ter espírito de criança, não é 
ser infantil. 

Essa experiência, enfim, proporcionada pela 
ADCPII para um grupo de docentes deve continuar e se 
ampliar. Todos devem ter a oportunidade de esbarrar à 
noite com aquele anônimo bobo da corte que recita 
Fernando Pessoa tão bem e não pede nada em troca. 
Apenas exercita o prazer de soltar palavras sob o luar de 
Paraty. Todos devem usufruir da experiência de olhar os 
barquinhos navegarem calmamente nas águas do Rio 
Perequeaçu enquanto apreciam o melhor da literatura, 
poesia, jornalismo, cultura e música.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parabéns pela iniciativa, foi uma oportunidade para 

revigorar energias. Foi muito bom ouvir Maria Betânia 
declarar que o mais importante que herdou das suas 
professoras da escola  
pública não foi o fato de aprender a ler e escrever, foi ter 
descoberto a emoção das palavras. A FLIP festeja a vida e 
particularmente para nós, professores, festeja o 
encantamento pela leitura que tentamos cotidianamente 
transmitir aos nossos alunos.  Obrigada,  

Maria Cristina Galvão  
 Prof.ª Unidade S. Cristóvão I 



 

Passeio a Nova Friburgo em agosto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passeio cultural a São Paulo em novembro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� CINECLUBE:                            
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 No último passeio do ano, a CESTUR levou um grupo 
de 42 pessoas à cidade de São Paulo, numa viagem tranqüila e 
harmoniosa.   

Partindo no dia 18 e voltando no dia 20, o grupo 
cumpriu toda a programação: Bienal de Arte Moderna, Museu 
da Língua Portuguesa, Mercado Municipal, Rua 25 de março e 
bairro da Liberdade. Algumas pessoas aproveitaram também 
para conhecer as cantinas e os shoppings da região e também 
para assistir ao Fantasma da  Ópera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cidade de São Paulo acolheu o grupo com 
sua tradicional garoa e com acomodações 
confortáveis. Foi um ótimo passeio! 

Na avaliação dos participantes, foram três 
dias muito divertidos e que deixaram saudades, a 
ponto de muitos voltarem cheios de planos e 
sugestões para os próximos eventos. 

 

A entidade comprou um projetor de cinema e um 
telão, viabilizando a implantação do prometido Cineclube.  
Os documentários exibidos, sempre seguidos de debate, 
realizaram-se em diversas Unidades: 
� “Entre Muros e Favelas”: São Cristóvão, Humaitá, 
Engenho Novo e Tijuca.  
Debatedores: Marcelo Freixo e Luiz Eduardo Soares; 

� “Um Granito de Arena”: Engenho Novo.  
Debatedores: Silvana Bayma e Jurema Gomes da Silva. 

� “Vale a Pena Sonhar”: São Cristóvão.  
Debatedores: René-Louis de Carvalho e Emilio Mira y 
López (na foto ao lado, com o professor Wolney 
Malafaya, da Diretoria da ADCPII) 

 

Sessão de “ Vale a pena sonhar” , documentário 
sobre a vida e a militância de Apolônio de Carvalho 


