
PROGRAMA COLETIVO PARA O CAMPUS SCII – 2022 

 

COLETIVO SCII – PELA ESCOLA PÚBLICA DEMOCRÁTICA E DE 

QUALIDADE  

 

Há nove anos, a atual gestão do Campus São Cristóvão II vem 

desenvolvendo um contínuo processo de reconhecido aprimoramento, tanto no 

âmbito pedagógico quanto estrutural, ainda que atravessado por um impactante 

período remoto, por um retorno presencial desafiador e por um contexto macro 

socioeconômico marcado por perdas substantivas. 

Diferente de um encontro com “o novo-normal”, a próxima gestão 

precisará lidar com reconstruções, desconstruções e novas criações, 

necessárias a um Colégio que mantém a tradição de resistir. Novas formas de 

relação com o espaço, de circulação, de comunicação, de atenção ao outro, de 

autocuidado, de convivência, de aprendizagem e de avaliação se fazem 

necessárias. A disponibilidade para a inovação e a constante atualização e 

transformação da escola, em diálogo com a comunidade à qual pertence, são 

fundamentais. 

O Campus São Cristóvão II atende a um contingente de quase mil e 

duzentas/os estudantes, oriundas/os de diferentes cidades do estado do Rio de 

Janeiro e distribuídas/os por 38 turmas, do sexto ao nono anos (dados referentes 

ao ano letivo de 2022) e 2 turmas de pós-graduação. Além do quantitativo de 

discentes, vale ressaltar: a especificidade da faixa etária atendida, crianças, pré-

adolescentes e adolescentes dos anos finais; a diversidade sociocultural 

discente e das comunidades do entorno; o expressivo contingente de estudantes 

com necessidades específicas atendido por nosso NAPNE (Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas); as diferenciações de 

ingresso. Acrescenta-se a isso o fato de integrarmos um complexo que engloba 

também campi de Anos Iniciais (São Cristóvão I) e de Ensino Médio (São 

Cristóvão III). 

Essas múltiplas territorialidades, vivências e características de nossos 

estudantes e de nossa Comunidade Escolar agregam uma imensa riqueza de 

olhares e de experiências que subsidiam diálogos heterogêneos com os 



conteúdos disciplinares e interdisciplinares.  Essa pluralidade pulsante nos 

apresenta grandes desafios e uma extraordinária potência para o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e para o exercício do papel de 

educadora/or do conjunto de nossas/os servidoras/es.  

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.  

Como próxima gestão, visamos ao desenvolvimento das conquistas dos 

mandatos anteriores, aliado a uma percepção sensível das novas oportunidades 

e demandas.  

Alguns princípios 

 

Alguns princípios basilares se destacam nesta proposta: 

● 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 cultura 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); 



● 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 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; 

● 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.  

 

Escuta, acolhimento, coletividade, transparência, sustentabilidade, 

responsabilidade, respeito à diversidade e democracia são, hoje, mais do que 

nunca, valores que consideramos axiais. 

 

Eixos 

 

Neste Programa, elegemos alguns eixos que refletem princípios e 

compromissos a serem assumidos pela gestão que pretendemos fortalecer, 

ampliar e/ou implementar nos próximos quatro anos: 

 

1. GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE 

DO CAMPUS;  



2. POLÍTICA PEDAGÓGICA VOLTADA PARA A FORMAÇÃO PLENA 

E PLURAL DO SUJEITO;  

3. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS QUE RESPEITE A 

IMPORTÂNCIA DE CADA TRABALHADORA/OR NA ESTRUTURA DO 

COLÉGIO PEDRO II;  

4. INFRAESTRUTURA PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II;  

5. SUSTENTABILIDADE - FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA 

SUSTENTÁVEL PARA UMA SOCIEDADE ACESSÍVEL. 

 

 

 

1. GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE DO 

CAMPUS  

 

1.1. Realizar reuniões periódicas, abertas a toda a Comunidade Escolar do 

CSCII, para tratar de temas relevantes;  

1.2. Ampliar a democratização do debate acerca da construção do planejamento 

político-pedagógico do Campus, tendo como marcos dessa construção o 

constante fortalecimento do CONPED (Conselho Pedagógico) e a implantação 

do CE (Conselho Escolar), instância deliberativa máxima no âmbito do Campus, 

recentemente criada no estatuto do CPII;  

1.3. Construir e ampliar parcerias com o Grêmio Estudantil; 

1.4. Continuar apoiando e fortalecendo a participação das/dos estudantes, em 

parceria com o SOEP (Setor de Orientação Educacional e Pedagógica) e com o 

Grêmio Estudantil, no processo de eleição do CERT (Conselho de Estudantes 

Representantes de Turma) do Campus São Cristóvão II, reaberto durante a 

gestão Bernardino; 

1.5. Dar prosseguimento à necessária política de transparência quanto à 

aplicação dos recursos orçamentários do Campus São Cristóvão II, a partir do 

diálogo com os diversos segmentos e das decisões das suas instâncias 

organizativas e deliberativas;  

1.6. Ampliar o processo de comunicação do Campus, utilizando ferramentas e 

tecnologias existentes e contemplando outras linguagens. Para tanto, 

pretendemos preservar os murais nos corredores e nas salas de aula, bem como 



manter ativo o nosso blog e fortalecer a comunicação via rede de e-mails de 

Responsáveis e de Servidoras/es, práticas implementadas durante a gestão 

Bernardino.  

1.7. Buscar recursos humanos, de modo a ampliar a equipe que gerencia hoje o 

sistema interno do Campus;  

1.8. Revisar e atualizar permanentemente os mecanismos de comunicação 

interna, de forma a garantir transparência no fluxo das informações; 

1.9. Garantir oportunidade de publicação, no nosso blog, das ações da Direção 

e de todos os setores ou equipes pedagógicas que assim o desejarem. 

1.10. Organizar, em parceria com equipes, setores, comissões e coletivos de 

responsáveis e estudantes, rodas de conversa, espaços de debates, pontos de 

encontro, diversos formatos de pesquisa, como, por exemplo, caixas ou urnas 

de sugestões, cartazes ‘interativos’ ou enquete digital, de modo a mapear ideias, 

demandas e sugestões; 

1.10 Realizar de mapeamento anual do perfil socioespacial econômico dos 

integrantes da Comunidade Escolar, com atenção às questões de gênero e de 

raça, possibilitando orientações às práticas pedagógicas e às políticas de 

assistência estudantil. 

 

2. POLÍTICA PEDAGÓGICA VOLTADA PARA A FORMAÇÃO PLENA E 

PLURAL DO SUJEITO  

 

2.1. Continuar respeitando e fortalecendo a diversidade, em todos os seus 

aspectos, mantendo-a como característica norteadora da humanização da 

escola e de todas as ações e projetos desenvolvidos no Campus São Cristóvão 

II;  

2.2. Realizar uma Reunião Anual de Planejamento Geral (RPG); 

2.3. Propor ao Conselho Superior (CONSUP) e ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONEPE) do Colégio Pedro II a criação das RPGs para 

todos os campi do CPII, e não somente para os campi I, como ocorre hoje. Essas 

reuniões servirão para promover o necessário planejamento das ações a serem 

desenvolvidas a cada semestre e a cada ano.  



2.4. Fortalecer os espaços de interlocução e de articulação entre as equipes 

pedagógicas, para que possam elaborar e/ou trocar informações sobre projetos 

específicos ou conjuntos;  

2.5. Proporcionar mais momentos para reuniões entre os membros de 

laboratórios e de grupos de pesquisa, dando ênfase à interdisciplinaridade, bem 

como à pesquisa, à extensão e à cultura;  

2.6. Fortalecer a integração entre a Biblioteca, as equipes pedagógicas e os 

setores técnicos educacionais do Campus, por meio do incentivo às rodas de 

leitura, às conversas com escritoras/as, às exposições de acervo e ao 

desenvolvimento de projetos ou atividades conjuntas; 

2.7. Continuar organizando as Jornadas Pedagógicas, projeto implementado 

pela atual gestão, que objetiva promover o debate e a apresentação de questões 

importantes para a comunidade e para a sociedade; 

2.8. Fortalecer o GT (Grupo de Trabalho) de elaboração de horários, criado na 

gestão Bernardino, como fórum coletivo de democratização pedagógica do 

Campus;  

2.9. Oportunizar a prática da interdisciplinaridade, a partir das estruturas que já 

existem na escola; 

2.10. Buscar, a partir do debate que já está sendo implementado no Campus 

sobre a estrutura de horários e a carga horária docente semanal, a apresentação 

de uma proposta que atenda e organize os anseios já manifestados pelas/os 

docentes e pelas equipes: horários com tempos seguidos para as disciplinas que 

possuem apenas dois tempos semanais; manutenção da organização por 

equipes e das RPSs, e viabilizar a interdisciplinaridade na organização da grade 

horária do Campus;  

2.11. Manter e ampliar o constante diálogo com os campi I e III, reconhecendo a 

importância da qualidade na continuidade do processo educacional e da 

formação da/do estudante;  

2.12. Estimular práticas que fortaleçam a transição das/dos estudantes do 5o 

ano, vindos/as dos campi I, por meio de encontros ao longo do ano, em eventos 

de convívio entre essas/es estudantes e as/os suas/seus ‘anfitriãs/anfitriões’ do 

6o e do 7o ano, promovendo uma adaptação tranquila para elas/eles e também 

para as/os recém-chegadas/os dos concursos; 



2.13. Estimular práticas que fortaleçam a transição das/dos estudantes do 9o 

ano, egressas/os do CSCII, por meio de diálogo com o CSCIII, promovendo uma 

melhor adaptação para elas/eles; 

2.14. Ampliar os espaços e as ferramentas de aprendizagem, por meio de murais 

e do uso dos corredores e demais espaços escolares, para fins pedagógicos;  

2.15. Desenvolver projetos e ações acerca de questões contemporâneas da 

infância e da adolescência. Para tanto, propomos a realização de atividades 

diversas, construídas em diálogo com a Comunidade Escolar; 

2.16. Destacar o 6º ano como público prioritário de ações pedagógicas 

específicas, dando-lhe atenção e acolhimento especiais;  

2.17. Continuar e fortalecer os projetos relacionados às aulas de Teatro e de 

Dança, a partir da apresentação pela atual gestão de tal demanda à Reitoria do 

Colégio Pedro II.  

2.18. Manter o GT Pedagógico do Campus, criado em setembro de 2020, 

formado por representantes de todos os setores e equipes, e que exerce 

reconhecida contribuição no processo de construção pedagógica coletiva; 

2.19. Assumir que toda/todo servidora/servidor é educadora/educador; 

2.20. Ampliar o uso dos diferentes espaços do Campus com atividades e projetos 

de interesse e necessidade da Comunidade Escolar, reconhecendo outros 

espaços e formatos possíveis no processo de ensino-aprendizagem; 

2.21. Fortalecer a atuação dos laboratórios e grupos de pesquisa no Campus, 

por meio de Mostras Intercampi de Iniciação Científica e Cultural; 

2.22. Promover o convívio e a formação da Comunidade Escolar, por meio de 

encontros periódicos, com oficinas, debates, dinâmicas que discutam questões 

sobre antirracismo, antilgbtfobia, gênero, antissexismo, antimachismo, 

diversidade, anticapacitismo, sustentabilidade e outras abordagens pertinentes, 

a partir de colaborações entre setores, projetos de extensão (LeDi), núcleos 

(NEABI, Nugame), cursos livres (Dança, Teatro), projetos (Caapii); 

2.23. Buscar estabelecer pontes com a PROPGPEC (Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura), projetos de outros campi, outros IFs 

e outros espaços de aprendizagem do entorno (Colégio Brasileiro, E.M. 

Gonçalves Dias, Feira de Tradições Nordestinas, Museu Nacional, Museu de 

Astronomia, Quinta da Boa Vista...); 

2.24. Oportunizar saídas pedagógicas; 



2.25. Fomentar que manifestações, oficinas, mostras e práticas artísticas e 

científicas atravessem o cotidiano escolar ao longo do ano letivo; 

2.26. Promover maior diálogo com as ferramentas lúdicas, corporais e digitais; 

2.27. Criar meios para apresentação e desenvolvimento de projetos de 

estudantes em colaboração com equipes ou setores; 

2.28. Estimular/oferecer periodicamente orientações / atividades, também 

coparticipativas, para estudantes e servidoras/es, visando à saúde emocional.  

 

3. POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS QUE RESPEITE A IMPORTÂNCIA 

DE CADA TRABALHADORA/OR NA ESTRUTURA DO COLÉGIO PEDRO II  

 

3.1. Defender a parceria com Universidades e/ou Institutos Federais de outros 

estados e municípios para oferta de um MINTER (Mestrado Institucional) para 

as/os servidoras/es do Campus São Cristóvão II. Os TAEs têm atualmente 

poucas opções, no Colégio Pedro II, por meio dos Mestrados oferecidos pela 

PROPGPEC;  

3.2. Fortalecer a humanização na relação das/dos funcionárias/os 

terceirizadas/os com a Comunidade Escolar, por meio de ações de 

reconhecimento e de valorização do trabalho por elas/es realizado;  

3.3. Instituir a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) do 

Complexo, a partir de um diálogo com os campi São Cristóvão I e III, buscando 

melhorar os espaços de trabalho e a própria gestão da segurança para todo o 

Complexo Escolar;  

3.4. Propor às entidades representativas das/dos servidoras/es a parceria para 

a elaboração de estudo e de parecer a respeito dos casos de insalubridade e de 

periculosidade no Campus, pleiteando junto à PROGESP (Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas) a institucionalização dos percentuais remuneratórios a 

elas/es referentes, ainda hoje não pagos às/aos servidoras/es do Colégio Pedro 

II;  

3.5. Tratar de forma isonômica todas as/os servidoras/es do Campus: Docentes 

e Técnico-Administrativas/os, considerando a confirmação das indicações das 

chefias, feitas pelas/os servidoras/es que integram os setores;  

3.6. Buscar a ampliação dos quadros de servidoras/es em equipes docentes e 

setores técnicos que hoje demandam profissionais; 



3.7. Incorporar protocolos aprovados pelo CONSUP (Conselho Superior) de 

combate ao racismo e a homofobia contra servidoras/es; 

3.8. Abordar e fazer encaminhamentos assertivos nos casos de assédio de 

diferentes naturezas no Campus, bem como oportunizar o diálogo com a 

Comunidade Escolar sobre esse tema, de modo a subsidiar uma política de 

acolhimento e de escuta, mais reflexão e entendimento. 

 

4. INFRAESTRUTURA PARA O CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II  

 

4.1. Continuar incentivando e promovendo a parceria com as equipes, os 

laboratórios e os setores pedagógicos, procurando dar total apoio e 

infraestrutura para a realização dos seus projetos. Daremos continuidade a esta 

prática da gestão anterior, que entendemos ser um dos principais papéis de uma 

gestão democrática que respeita a Comunidade Escolar;  

4.2. Continuar a reorganização e a redistribuição do espaço físico do Campus, a 

partir do diálogo com professoras/es, TAEs, estudantes e terceirizadas/os assim 

como já foi realizado nos últimos anos, quando foram definidos espaços para 

todas as equipes na estrutura pedagógica; 

4.3. Manter salas de reuniões, para a realização de trabalhos de pesquisa e de 

encontros entre as equipes pedagógicas e as/os estudantes participantes de 

projetos; 

4.4. Dar continuidade ao processo de infraestrutura da wi-fi do campus e criar 

políticas de utilização desse recurso; 

4.5. Reestruturar a parte elétrica do Campus; 

4.6. Reformar o piso e as colunas do prédio principal; 

4.7. Realizar a manutenção dos cobogós do piso frio; 

4.8. Estudar a viabilidade de manter os laboratórios de informática abertos de 

modo a ampliar a democratização do acesso das/os estudantes aos 

computadores e à Internet no campus; 

4.9. Reformar o telhado do CSCII nos pontos que apresentam problemas.  

 

 

 



5. SUSTENTABILIDADE - FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA 

SUSTENTÁVEL PARA UMA SOCIEDADE ACESSÍVEL 

 

O projeto de sustentabilidade do Campus São Cristóvão II está baseado em seis 

pilares: água, energia, resíduos, biodiversidade, acessibilidade e comunidade.  

5.1. Água - captação e reutilização de água pluvial; conscientização sobre o uso 

racional da água; instalação de equipamentos redutores de vazão;  

5.2. Energia - políticas de conscientização sobre a racionalização do uso da 

energia elétrica, sobretudo para os aparelhos de ar condicionado; busca por 

tecnologias mais modernas que consomem menos energia, como as lâmpadas 

de LED, já instaladas na maior parte do Campus, e os sensores de presença em 

alguns espaços;  

5.3. Resíduos - coleta seletiva de lixo; articulação e contato com cooperativas de 

coleta seletiva; incentivo à reutilização de materiais; utilização dos resíduos 

orgânicos nas composteiras do Campus; conscientização sobre a cultura do 

consumismo na escola e na sociedade;  

5.4. Biodiversidade – continuidade das ações de agroecologia no Campus; 

melhor utilização das áreas verdes da escola; incentivo à cultura de plantas 

medicinais, aromáticas e de hortaliças;  

5.5. Acessibilidade - a escola deve ser um espaço acessível para todas e todos 

e, por isso, precisa estar adequada às necessidades específicas dos indivíduos. 

Torna-se importante, então:  

a) Equipar, com tecnologia específica, a Biblioteca, para que estudantes e 

servidoras/es cegas/os, com deficiências visual, surdas/os e com deficiência  

auditiva possam se utilizar do espaço, como toda/o e qualquer estudante e 

servidor/a da Instituição;  

b) Ampliar um acervo de livros em braille e de audiolivros para a biblioteca;  

c) Criar um laboratório de gravação de audiolivros, de modo que servidoras/es e 

estudantes possam participar deste processo;  

d) Buscar adequação arquitetônica contínua, com a instalação de rampas, 

sanitários, vias de acesso, corrimão, piso tátil e sinalização visual, tátil e sonora;  

e) Dar continuidade à aquisição e à manutenção de recursos de tecnologia 

assistiva, bebedouros e mobiliários acessíveis às/aos estudantes e servidoras/es 

que deles necessitem.  



5.6.Comunidade – elaboração de projetos pedagógicos com a Comunidade 

Escolar, para a conscientização e a sensibilização a respeito do cuidado 

ecológico com o nosso ambiente; incentivo a projetos que visem à saúde do 

ambiente escolar e das pessoas que com ele se relacionam. 

5.7. Manutenção da utilização em todo o Campus, de lixeiras / caixas coletoras, 

separadas/organizadas por cores, para os recicláveis; distribuição de lixeiras ao 

longo dos corredores, para descarte de papel; criação/confecção de projetos de 

reciclagem do lixo orgânico, com consulta à COMLURB (Companhia Municipal 

de Limpeza Urbana) ou parceria, etc.  

5.8. Analisar a possibilidade de implantação e de utilização de energia solar; 

5.9. Contribuir para a implantação de projetos da equipe de nutrição que visam 

ao desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis e mapeamento do perfil 

alimentar das/os estudantes. 

 

 

 

 

 


