
PROGRAMA DE CAMPANHA PARA DIREÇÃO GERAL DO CAMPUS TIJUCA II
COLÉGIO PEDRO II

Candidato à Direção Geral: Thiago dos Reis Fragoso

CHAPA: TIJUCA PLURAL
Pela manutenção da horizontalidade entre segmentos e por uma reorganização

estrutural eficiente para plena realização das práticas pedagógicas.

Entendemos que os eixos político, pedagógico, administrativo e cultural se

materializam de forma articulada nas propostas, nas políticas implementadas e no

“chão” da escola. No entanto, optamos por desenvolver as propostas de uma forma

mais didática, onde todos eles são apresentados de forma independente:

Nossa gestão será democrática, organizada, transparente,
horizontal e inclusiva.

Nossa gestão cuidará dos espaços comuns, da nossa infraestrutura,
seguindo princípios de sustentabilidade, pluralidade e acessibilidade.

Como faremos isso?

Eixo político

- Compromisso com o aprimoramento da comunicação no campus: que todos,

docentes, técnicos, terceirizados, estudantes, responsáveis possam desfrutar de

uma comunicação com gentileza, respeito e escuta, ainda que possa haver

divergências.

- Valorização de todos setores e reconhecimento do trabalho árduo desenvolvido

diariamente de forma sobrecarregada. Pela manutenção ao respeito das decisões
internas dos setores. Pelo não retrocesso. Contra o assédio moral.

1



- Construção de um diálogo permanente com toda a Comunidade Escolar, em

particular com os responsáveis.

- Estímulo à construção de espaços de diálogos não institucionalizados entre

técnicos e docentes. Para isso, utilizaremos uma sala de convivência no prédio

anexo.

- Ampliação da participação de técnicos nos espaços institucionais de deliberação

político-pedagógicos como CONPED, conselhos de classe, dentre outros.

- Reforçar a concepção educacional de que todos os envolvidos no espaço escolar

são educadores (assistentes de alunos, pedagogos, cozinheiros, trabalhadores da

limpeza, docentes etc).

- Promover o Encontro Geral dos/das Assistentes de Alunos do Colégio Pedro II e

o Encontro de Psicólogas e Psicólogos do Colégio Pedro II a fim de valorizar as

propostas e demandas destes segmentos.

- Compromisso com a manutenção de espaços de debate e deliberação coletiva que

envolvam os diversos segmentos da escola. Nesse sentido, deverá ser criado o

Conselho do Campus, proposta já aprovada pelo conselho superior.

- Construção de uma ação política capaz de dialogar com outros campi, em especial

com campus Tijuca I e outros espaços institucionais do Colégio. Trabalho já

iniciado.

- Valorização dos terceirizados e de seu trabalho através do entendimento de que,

embora prestadores de serviço, estes trabalhadores também são servidores

públicos.

- Construção de uma escola inclusiva, que lute pela permanência e pelos direitos

de servidores e estudantes negros, LGBTQIAPN+, portadores de necessidades

específicas, moradores de periferia e de baixa renda. Apoio à manutenção e

ampliação do Coletivo Antirracista.

- Combate permanente ao assédio moral e sexual.

- Institucionalização de uma comissão de acolhimento para casos de assédio

sexual.

- Atuação institucional em defesa do andamento dos processos que chegam à

Comissão de Ética.

- Compromisso com a reivindicação insistente de concursos para aumentar nosso

quadro de servidores técnicos, a fim de reduzir a sobrecarga de trabalho a que

estão submetidos.
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- Transparência em relação às atribuições de cada setor dentro do colégio.

- Criação de uma comissão para organização digital das legislações, inclusive

internas, vigentes e atualizações das mesmas para compartilhamento para toda

comunidade escolar.

Eixo Administrativo

- Compromisso firmado pelo gestor de ouvir com dedicação todas demandas dos

setores administrativos e encaminhar conjuntamente soluções apropriadas.

- Definição de protocolos claros para o encaminhamento de demandas, como

exemplos, localização de equipamentos (chaves, controles remotos, microfone,

cabos, caixa de som, etc), uso do “laranjão”, melhor organização de agendamento

de salas, auditório, laboratórios de informática e demais espaços.

- Organização digital dos procedimentos protocolares e definição clara dos

encaminhamentos para os procedimentos pedagógicos.

- Flexibilizar a migração entre setores por parte dos técnicos, atendendo às suas

demandas e zelando pelo seu bom funcionamento.

- Adoção de um orçamento participativo, que garanta a participação da

comunidade escolar na definição dos projetos prioritários a serem investidos no

campus.

- Priorizar obras e reformas estruturais do Campus que visam a segurança, saúde

e bem estar de toda comunidade escolar.

- Reformar inclusive o prédio anexo para ampliar as possibilidades de usos, bem

como oferecer um ambiente mais seguro e saudável para estudantes da

pós-graduação.

- Valorização do Espaço Verde do campus: organizar uma horta comunitária que

possa contribuir para projetos de educação alimentar e nutricional, para jardinagem

pedagógica, e também como um espaço de socialização e de suporte ao refeitório

do campus.

- Buscar construir uma prática pedagógica de uma escola bonita, limpa e
organizada. Por exemplo, muitos ambientes são escuros, papeis informativos são

colados aleatoriamente na parede, ao invés de uso de murais.

- Promover uma gestão ambiental do campus, com criação de projetos de coleta

seletiva de papel e pilhas, por exemplo; coleta (e possível reuso) de água de
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aparelhos de ar condicionado, melhor administração do gasto energético (muitas

salas vazias com ar condicionado ligado, mesmo no inverno); maior difusão de

informações sobre gastos de água/luz no campus, da importância de conservação e

também de frases que chamem a responsabilidade individual.

Eixo Pedagógico

- Ampliar o diálogo com os responsáveis e aprofundar o conhecimento sobre suas

demandas, seus anseios, de modo a promover uma aproximação formadora de

ambas as partes.

- Reformular as reuniões com os responsáveis, a partir do diálogo com o

segmento, para que esses espaços se tornem mais significativos.

- Estimular e retornar o debate sobre Novo Ensino Médio.

- Manutenção de divulgação dos planejamentos pedagógicos e metodologia de

avaliação das disciplinas para toda comunidade escolar.

- Aprofundamento de projetos de redução da violência escolar e práticas de

bullying.
- Realização de atividades voltadas à saúde mental de servidores, a partir de

projetos e parcerias com setores de saúde da escola e instituições externas.

- Construção de uma política de avaliação voltada para o combate à evasão
escolar.
- Promoção, valorização e articulação pedagógica entre as atividades de

pesquisa e extensão, bem como dos diversos projetos que vêm sendo levados a

cabo pelas equipes pedagógicas e setores técnicos do campus, propiciando tanto

seu o desenvolvimento particular quanto o de iniciativas de caráter interdisciplinar.

- Finalização da criação do estúdio audiovisual. Projeto em elaboração com a

parceria de graduandos de Cinema da UFF.

- Contribuir para divulgação do Plano de Ação do SOEP. Maior incentivo às

atividades que são características e próprias do SOEP e reconhecimento das

mesmas como inerentes ao processo de acolhimento de estudantes e famílias.

- Aprofundamento na comunicação com a Secretaria e Protocolo a fim de agilizar

os procedimentos internos de organização de dados e processos administrativos,

manutenção de arquivos e documentos e, principalmente, ser suporte e apoio para
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reduzir a sobrecarga dos setores, bem como buscar reconhecimento de toda

comunidade escolar para as reais atribuições dos setores.

- Estreitar diálogo com a DTI para que as atualizações do SIAAC estejam

integradas com os procedimentos administrativos do campus.

- Ampliar o diálogo nos conselhos institucionais e Secretaria Geral para

amplificação do prazo de lançamentos de notas e faltas por parte do corpo

docente.

- Continuar com a luta para a implementação de um sistema virtual de
organização de dados, protocolos, documentos e procedimentos mais eficiente

com o objetivo de agilizar a transmissão de informação e comunicação entre

setores. E de forma paralela manter a proposta de organização virtual interna e

integrada.

- Valorização da atuação da Assistência Estudantil, garantindo inclusive o seu

espaço físico, pois o setor trabalha num pequeno espaço insalubre.

- Apoiar declaradamente e contribuir na prática para resolução dos problemas

enfrentados pelo SEORE destacados em carta enviada ao CONSUP recentemente,

como criação de código de vaga urgente.

- Apoiar os projetos desenvolvidos pela Biblioteca, tais como o concurso de

Desenho. Avaliar a possibilidade de parceria para organização disciplinar de

estudantes no setor.

- Manutenção da reformulação coletiva dos Conselhos de Classe, a partir dos

estudos das portarias referentes.

- Buscar integrar o Proeja às atividades do campus, de forma que sintam-se mais

pertencentes à comunidade escolar.

- Incentivo e valorização da formação acadêmica e continuada do corpo de

técnicos e técnicas.

- Fortalecer a relação com o Grêmio quando eleito, ampliando parcerias,

preservando sua autonomia, mantendo seu espaço e auxiliando na sua estruturação

a partir das demandas surgidas no corpo discente.

- Manutenção das reuniões quinzenais do Conped e reuniões intersetoriais
com fins deliberativos, estimulando a gestão co-participativa e democrática

- Promover diálogos e estimular reflexões e pesquisas sobre a avaliação escolar,
suas concepções e abordagens práticas pedagógicas.
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- Criar ambiências para compartilhamento de conhecimentos científicos
aprimorados nos processos de formação continuada do corpo técnico e docente,

como apresentações de dissertações e teses. E ampliar a divulgação de projetos de

departamento no campus.

- Promoção de formação permanente aos docentes e técnicos, através de

articulação com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente,
a fim de promover uma contínua atualização com a legislação e questões vigentes.

- Continuar com a busca de parcerias externas e ampliar as vigentes, como a

parceria com a CEMEAR (MPRJ), o Museu Nacional (UFRJ), Observatório Nacional

e Museu de Astronomia e Setor de Japonês da UERJ.

- Incentivar e dar suporte para participação de estudantes e equipes pedagógicas

em Olimpíadas.

Eixo Cultural

- Analisar a viabilidade de retornar com o Setor Sócio-cultural no campus para

organização e planejamento de eventos, excursões e sempre em diálogo necessário

com as equipes e setores pedagógicos. O setor poderá também ser responsável por

projetos que irão compor uma proposta pedagógica com temática anual a ser

definida no período de planejamento em CONPED.

- Promoção e apoio a eventos culturais e esportivos com ampla participação da

comunidade escolar (alunos, técnicos e docentes) que incentivem tanto o

aperfeiçoamento de habilidades desenvolvidas nas aulas de Educação Física,

Educação Musical, Artes Visuais, Desenho e outros ambientes de aprendizagem,

tanto as manifestações artísticas da comunidade escolar em geral: campeonatos

esportivos, festivais, recitais, saraus, desafios, oficinas e exposições, visando

sempre a troca e o encontro.

- Valorização e suporte de um trabalho pedagógico prático-reflexivo que, em

diálogo entre disciplinas, construa escutas e olhares abertos à diversidade cultural

como potência de criação de mundos, criação de vida.

- Levantamento das necessidades estruturais (recursos materiais, serviços
especializados etc), para a realização de um trabalho artístico-pedagógico de base

nas aulas práticas das disciplinas específicas (Educação Musical, Artes Visuais e

Desenho) e a realização de eventos e projetos  culturais.
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- Abertura de novas frentes de formação artística que aprofundem

conhecimentos específicos no campo prático-teórico e promovam integração entre

diferentes gerações e setores do campus - como o coral comunitário, outros grupos

artísticos, cursos de percepção musical e de habilitação para a prova específica de

ingresso às universidades de música.

- Buscar meios para equipar o teatro do campus com estrutura que favoreça,

cada vez mais, a sua plena utilização como espaço para eventos culturais e

acadêmicos em geral.

Por uma escola-encontro, uma escola-presença, uma escola-luta. Uma
escola-encontro que esteja aberta a acolher os diversos saberes e as diversas
pessoas. Uma escola-presença que não se omita, mas esteja atenta e disposta
a construir um espaço e um tempo em que as pessoas possam chegar, estar

presentes, inteiras. Uma escola-luta, engajada com as lutas antirracistas e
contra as desigualdades e as violências adultocêntricas, capacitistas,

machistas e lgbtfóbicas.
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