
ACREDITAMOS em uma escola
democrática que possa contribuir para a
construção de uma sociedade mais
solidária, propositiva, inclusiva e justa; 
DEFENDEMOS uma escola
verdadeiramente dialógica, aberta à escuta
das demandas de sua Comunidade Escolar,
com a qual estabelece profundos e
concretos laços de confiança;
CONSIDERAMOS essencial investir em
uma gestão participativa com a interação
entre a Direção e toda a Comunidade
Escolar;
APOIAMOS uma formação plural e
integral, voltada para o desenvolvimento
das várias dimensões do sujeito em diálogo
com a cultura escolar;
RECONHECEMOS o empenho da gestão
anterior para formar/construir uma cul-  

RATIFICAMOS a política de gestão de
pessoas para Servidoras/es Docentes,
Servidoras/es Técnico-Administrativas/os
em Educação (TAES) e pessoal
terceirizado, respeitando as funções de
cada uma/um e valorizando o
compromisso em fazer o melhor possível
no atendimento à coletividade; 
INCENTIVAMOS políticas de formação
continuada e apoiamos aquelas/es  
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Alguns princípios tura sustentável e pretendemos reforçar
e ampliar hábitos e atitudes para a
conscientização da importância de
cuidar do meio-ambiente, seja dentro do
escopo escolar (micro), seja no seu
entorno (médio) ou ainda num espaço
ampliado que atinja a sociedade como
um todo (macro);

Este programa para o nosso  Campus  São
Cristóvão II, construído em coletividade com
integrantes de diversos segmentos da
Comunidade  Escolar, apresenta valores  que
acreditamos imprescindíveis para uma escola
de qualidade, construída para e com a sua
comunidade, e que embasam um conjunto de
propostas de ações pedagógicas,
administrativas e estruturais para os próximos
quatro anos do nosso Campus . Diretora Geral
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profissionais de todos os segmentos que
buscam qualificação e atualização das suas
práticas  por meio da participação em
cursos, oficinas, seminários, entre outros
eventos de formação internos ou externos à
escola; Eixos 
IDENTIFICAMOS a necessidade de
ampliação de projetos que promovam o
diálogo e a interação entre os três campi do
Complexo de São Cristóvão, garantindo um
olhar acolhedor às/aos estudantes que
chegam ao Campus São Cristóvão II e
facilitando a transição das/os que nos
deixam;
ESTAMOS ATENTAS/OS às questões de
saúde emocional de estudantes, 
 servidoras/es e terceirizadas/os, que se
intensificaram durante o período de
isolamento social provocado pela pandemia,
que gerou prejuízos incalculáveis para
as/nas suas vidas;
PROPOMOS projetos e ações relacionados
aos desafios contemporâneos da infância e
da adolescência.

 Gestão democrática, participativa e
transparente do Campus; 
 Política  pedagógica voltada para a
formação plena e plural do sujeito; 
 Política de gestão de pessoas que
respeite a importância de cada
trabalhadora/or na estrutura do Colégio
Pedro II; 
 Infraestrutura para o Campus São
Cristóvão ii; 
 Sustentabilidade - formação de uma
consciência sustentável para uma
sociedade acessível.
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Neste Programa, elegemos alguns eixos
que refletem princípios e compromissos a
serem assumidos pela gestão que preten-
demos fortalecer, ampliar e/ou 
 implementar nos próximos quatro anos: 

Escuta, acolhimento, coletividade,
transparência, sustentabilidade, res-
ponsabilidade, respeito à  diversidade
e  democracia são, hoje, mais do que
nunca, valores que consideramos
axiais.


