


Um pouco sobre mim

      Sou Geovane André Teles de Oliveira, 47 anos, casado e
pai de uma filha e um filho, candidato a Diretor Geral do
campus Duque de Caxias do Colégio Pedro II, escola em que
tenho orgulho de dizer que estudei de 1990 a 1992, no Ensino
Médio Regular Noturno, no campus São Cristóvão III. Neste
mesmo campus, retornei para estagiar em 1997, quando era
aluno do curso de Licenciatura em Matemática na UFRJ.
Retornei à minha casa (CP2), como professor efetivo de
Matemática em 29 de dezembro de 2008, lotado no campus
Realengo II, sendo lotado no campus Duque de Caxias desde
2014, onde exerço o cargo de Diretor Pedagógico desde 2018.
São 23 anos de experiência no ensino público, contabilizando
9 anos de Prefeitura do Rio (SME), 5 anos de Estado (SEEDUC)
e 17 anos de Prefeitura de Duque de Caxias (SME-DC), além
dos 13 anos de Colégio Pedro II. Esta atuação em variadas
esferas do ensino público e em diferentes espaços me
permitiu ter uma ampla visão da pluralidade que o nosso
campus e o CPII nos proporcionam. Entendo que minha
experiência como Diretor Pedagógico, por quase 5 anos,
agregada a todo conhecimento adquirido nestes outros
espaços educacionais, me habilitam e fornecem os requisitos
necessários para assumir a Direção Geral do campus Duque
de Caxias do Colégio Pedro II. Com toda a comunidade
escolar, eu assumo o compromisso de compor uma equipe
diretiva experiente, que trabalhe para proporcionar um
ambiente educacional que seja fundamentado no diálogo, na
união, na coletividade e na ação.



COMPROMISSOS: 
   GOSTARIA DE DESTACAR ALGUNS PONTOS PRINCIPAIS DE MINHA
PROPOSTA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICA, PARA OS
PRÓXIMOS QUATRO ANOS.

        Minha proposta de trabalho da direção geral do campus Duque de
Caxias do Colégio Pedro II para gestão 2022 a 2026 consiste em três eixos
fundamentais:
Pedagógico:
·Manter a tradição e excelência, aberto à inovação, no processo ensino-
aprendizagem a partir da interação amistosa e humana entre toda
comunidade escolar.
·Priorizar a multidisciplinaridade nos debates acadêmicos e promover
encontros sistemáticos sobre temas atuais, atendendo às necessidades do
ensino médio regular, ensino médio integrado e PROEJA.
·Possibilitar ao aluno, do ensino regular, integrado e PROEJA, o acesso à
informação no Campus, através do uso de laboratório de informática e
biblioteca, disponíveis em horário integral.
·Finalizar a implementação do segundo laboratório de informática,
viabilizando a utilização dos laboratórios a todo corpo docente, em suas
atividades regulares.
·Implementar um espaço multiuso no antigo “quadrado”, viabilizando
múltiplas atividades (exposições, mini palestras, práticas alternativas de
educação física, etc...).
·Incentivar, estimular e garantir o espaço de atuação para que o corpo
discente se organize enquanto Grêmio Estudantil e movimentos ativistas,
de acordo com as demandas apresentadas.
·Manutenção da participação de toda comunidade escolar nos conselhos
pedagógicos em versões amplificadas.
·Aperfeiçoamento de comunicação entre representatividades de toda
comunidade escolar (docentes, discentes e responsáveis).

 



·Assegurar e incentivar espaço de discussão acerca da diversidade no
ambiente escolar, do ponto de vista de uma educação inclusiva e para
todos.
·Manter e investir na estrutura do NAPNE, em consonância com as
demandas apresentadas e coordenações do setor, viabilizando uma
educação inclusiva e para todos.

Administrativo:
·Manter a tradição e excelência, aberto à inovação, do trabalho
administrativo desenvolvido pelos servidores técnicos e terceirizados.
·Oferecer ao corpo técnico um ambiente saudável e humano de
trabalho, com foco nas relações interpessoais, direcionando as ações
para a atividade de ensino e atendimento ao público.
·Garantir que os servidores participem de fóruns de caráter consultivo
e deliberativo no campus, no que diz respeito a ações administrativas.
·Efetivar e gerenciar o Plano de Gestão de Demandas (PGD),
direcionando-o a ações produtivas que proporcionem a excelência na
prestação de serviços à comunidade escolar.
·Incentivar e/ou promover ações de formação continuada para todo o
corpo técnico, quanto a questões educacionais, saúde e segurança do
trabalho.
·Incentivar e/ou promover grupos de trabalho para atender e revisar
demandas técnico-administrativas.

Extensão à comunidade:
·Integrar a comunidade escolar às ações do campus.
·Estreitar laços, buscando parcerias, com a rede estadual e municipal
através de projetos de integração social.
·Disponibilizar o campus para atividades pedagógicas.
·Implementar cursos de Licenciatura, em consonância com as
demandas locais e coordenações de departamento.
·Implementar cursos de Pós Graduação, em consonância com as
demandas locais e coordenações de departamento. 

 


