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Propostas administrativo-pedagógicas: 

 
1. Consolidação e ampliação da gestão participativa no campus: você gostaria de participar diretamente na tomada 

das decisões importantes para nosso cotidiano? Por exemplo, vamos decidir juntos com que gastar nossas 

verbas, ou como serão os projetos pedagógicos? Eu também gostaria que você – e todo mundo – participasse 

mais! Assim tudo fica mais transparente, e todo mundo divide a responsabilidade pelas nossas vitórias e 

derrotas. Afinal, somos todos “sócios” desse empreendimento, certo? Vamos trabalhar com maior participação 

dos docentes, dos técnicos, dos estudantes e dos responsáveis, através da representação participativa nos 

Conselhos Pedagógico e Administrativo do campus. 

2. Trabalhar com transparência: gestão democrática também é gestão transparente. Você gostaria de conhecer 

detalhadamente os gastos financeiros da escola? Quer saber exatamente por que determinadas decisões foram 

tomadas de certa forma, e não de outra? Eu não desejo trabalhar de outra forma. Vamos trabalhar de forma 

honesta e transparente, publicando os boletins financeiros, mostrando os resultados acadêmicos e 

preparadíssimos para ouvir o que você tem a dizer sobre tudo. 

3. Construção participativa dos planos pedagógico e administrativo: confesso que tive que aprender o valor do 

planejamento e da organização – sem isso, a gente não consegue realizar devidamente os nossos sonhos, planos 

e projetos. Vamos debater juntos um Plano Pedagógico e um Plano Administrativo para os próximos quatro 

anos? Assim poderemos trabalhar com previsibilidade e organização; para que saibamos, desde já, onde 

estamos, onde queremos chegar e o que fazer para chegarmos lá. Além disso, todo mundo, especialmente os 

novos estudantes e trabalhadores, vai poder conhecer exatamente como é o nosso CPII Caxias – suas propostas, 

metas e sonhos. 

4. Promover formação continuada dos servidores técnico-administrativos e docentes, sobretudo para prevenção 

de violências de raça, classe, gênero, orientação e identidade sexual e capacidades: escolas muito boas são 

escolas onde nos sentimos à vontade de estar nelas. Vamos (todos) aprender a combater as violências sistêmicas 

que, infelizmente, ainda persistem no nosso cotidiano escolar? Assim poderemos ser um lugar verdadeiramente 

acolhedor para se estudar e trabalhar, aumentando a segurança, o aprendizado dos alunos e a produtividade 

dos servidores. 

5. Reorganização da Feira Acadêmica, com formação continuada dos docentes em pedagogia de projetos: até 

2019, a Feira Acadêmica era um dos pontos altos do nosso ano letivo, onde todas as turmas exibiam suas 

incríveis produções para toda a comunidade escolar. Entretanto, a Feira era totalmente feita a curto prazo, o 

que prejudica muito a organização, o trabalho interdisciplinar e, sobretudo, o aprendizado dos estudantes. O 

que você acha de fazermos da Feira um projeto de longo prazo, iniciando na primeira certificação e culminando 

na terceira? Assim poderemos, de fato, planejar um trabalho interdisciplinar, orientar os estudantes no processo 

de aprendizagem significativa através dos projetos, e construirmos as apresentações de forma mais organizada e 

eficiente, com a participação de todos. 



6. Temas das Feiras Acadêmicas: conforme a minha proposta de Plano Pedagógico (item 3), pretendo que nós 

saibamos exatamente o que vai acontecer, de modo geral, no nosso campus. Proponho que os temas das feiras 

sejam planejados com antecedência, decidido em conjunto pela comunidade escolar. Assim todos podemos nos 

planejar adequadamente para este grande projeto. Já posso te dizer que tenho duas propostas para esses 

temas: “problemas e soluções da Baixada Fluminense”, onde os alunos vão poder usar toda a sua criatividade e 

seus potenciais para sugerir melhorias para a nossa região; e uma feira afroindígena, onde vamos trabalhar 

temas de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, conforme as leis 9.394/96 e 11.645/2008. 

7. Consolidação da educação inclusiva, com intercâmbio com outras instituições: tem apenas dez anos que 

começamos a nossa educação inclusiva no CPII Caxias, e, durante este tempo, aprendemos muito, é verdade; 

mas ainda precisamos aprender muitas coisas. Vamos investir nosso tempo nisso? Que tal nós aumentar a 

formação continuada dos servidores em educação inclusiva? Proponho promover trocas de experiências entre as 

instituições de educação que trabalham de forma inclusiva, inclusive fazendo encontros regulares com a 

participação de especialistas dos outros campi do CPII e de outras instituições de educação, especialmente da 

Baixada Fluminense. Vamos aprender com quem sabe e faz! 

8. Promoção de educação emocional para os estudantes: a gestão das emoções é uma necessidade dos 

adolescentes, mas também é uma competência fundamental para a vida adulta, seja no âmbito pessoal ou 

profissional. Vamos aprender juntos como educar nossos estudantes nesse aspecto? Proponho estabelecer uma 

política de educação emocional, que compreenda um conjunto de ações interligadas que promovam o 

aprendizado dos vários aspectos da inteligência emocional dos estudantes, promovendo o bem-estar, 

aumentando os aprendizados e conferindo habilidades importantes para a vida adulta. 

9. Fomento a projetos de pesquisa e extensão: uma das oportunidades mais legais do Colégio Pedro II está nos 

projetos extraclasse que aproveita todo o potencial do nosso corpo docente! Você, estudante, já imaginou 

chegar na Universidade tendo experiência de pesquisa, de redação científica, de projetos artísticos e culturais, 

de apresentação acadêmica de trabalhos? Desejo ampliar a organização dos projetos de iniciação científica, 

iniciação artística e cultural, e extensão do campus, com divulgação, planejamento e incentivo ao 

desenvolvimento dos mesmos, sobretudo para a terceira série do ensino médio. Acredito muito que os 

formandos são os que mais têm a ganhar com isso! 

10. Consolidação do Código de Ética dos estudantes do CPII: em 2017, depois de muita discussão, que contou 

inclusive com a participação dos estudantes, foi publicado o Código de Ética Discente, que normatiza todos os 

direitos e todos os deveres do corpo discente. Nem sempre os direitos dos alunos são respeitados, e nem 

sempre as suas obrigações são cumpridas. A liberdade e a responsabilidade andam muito juntas na vida adulta, 

e negar-lhes qualquer uma delas é danoso. Quero trabalhar para que os estudantes tenham seus direitos 

verdadeiramente garantidos, e que nos cobrem por isso; também quero que eles compreendam, 

verdadeiramente, a importância do cumprimento integral de suas responsabilidades. 

11. Cobrar o uso devido do uniforme escolar: uma das obrigações dos estudantes, prevista no Código de Ética 

Discente, é o uso do uniforme escolar, que tem se perdido nos últimos tempos. Além de ser importante para 

garantir a responsabilidade dos estudantes (e de sua família), é fundamental até mesmo para garantir a 

segurança interna do campus, já que podemos identificar melhor quem está entrando e saindo do nosso espaço. 

Pretendo cobrar de todos os estudantes o uso do uniforme, mas também garantindo peças novas para quem 

não tem a possibilidade de adquiri-lo, através de doações e da assistência estudantil. 

12. Realizar a manutenção da infraestrutura: parece bobagem, mas a organização do espaço afeta diretamente o 

desempenho da comunidade escolar, seja no aprendizado dos estudantes, seja no trabalho dos servidores, seja 

no sentimento de pertencimento à instituição e na motivação dos presentes. Proponho melhorar a organização 

do espaço escolar, realizando manutenção dos equipamentos que se encontram parcialmente danificados e 

retirando os objetos que estão nas áreas comuns. 

13. Promover acessibilidade ao campus: para que nosso Colégio seja verdadeiramente para todos, é preciso que a 

infraestrutura seja adequada para todas as necessidades. Precisamos restaurar o uso do elevador e fazer 

manutenção nas rampas, piso tátil e banheiros acessíveis, para que todos tenham segurança e conforto no uso 

das instalações. 

14. Aumentar a segurança interna do campus: somos muitos que hoje não temos certeza se estamos seguros com a 

entrada de pessoas no nosso Colégio. Proponho promover alterações no acesso de pessoas ao campus, com 

identificação dos membros internos e externos, a pé ou em veículos, melhorias na iluminação e no sistema de 

câmeras, e trabalhar mais em conjunto com a empresa que realiza a segurança. 



15. Otimizar a comunicação interna: para que nosso Colégio realize tudo que pode, é necessário que a informação 

circule bem entre os diferentes setores. Além disso, é fundamental que nós nos comuniquemos de forma 

assertiva, clara e direta, para que todo mundo possa compreender o que é esperado, receber feedback sem 

humilhação ou floreios, e poder fazer críticas sem medo de retaliações.  

16. Aumentar a captação de alunos: você sabia que hoje a taxa de ocupação das vagas disponíveis é menor que ¾? 

Isso tem impacto tanto financeiro quanto na função social do nosso campus, que não atende a população como 

deveria. Proponho promover ações de marketing e de articulação com as escolas da região para a inscrição no 

concurso de alunos e o preenchimento total das vagas oferecidas. 

17. Promover a integração dos servidores: para que possamos atingir nossos objetivos educacionais, é necessário 

que o corpo de servidores atue de forma integrada. A escola não é só o que acontece individualmente dentro de 

uma sala de aula. Do segurança no portão ao professor na quadra, do setor de finanças aos cozinheiros, todos 

agimos em prol de um único objetivo: a educação dos estudantes. Pretendo promover a melhoria da 

comunicação, do respeito, da valorização do trabalho dos servidores; promover a melhoria das relações 

interpessoais e de trabalho; fomentar o trabalho em equipe (intersetoriais e interdisciplinares). 

18. Viabilizar os horários de trabalho referentes ao PGD e à flexibilização: uma demanda recente dos servidores é a 

adequação dos horários de trabalho para melhoria da qualidade de vida e do serviço prestado. Proponho 

efetivar os regimes de trabalho do PGD e da flexibilização com base nos estudos já feitos a respeito. 
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