
APRESENTAÇÃO – CANDIDATO: ROBSON COSTA DE CASTRO 
 

        Minha atividade profissional no Colégio Pedro II teve início no Campus Tijuca   II 
em 2006, como professor substituto. No concurso público, realizado em 2008, fui 
aprovado e tomei posse em dezembro de 2008. Desde então, minha vida profissional 
vem se desenvolvendo nesse Campus. Em minha trajetória tive oportunidade de atuar 
em diversos segmentos: Supervisor no Programa de Residência Docente de 2012 a 2014 
e de 2017 até o presente; Professor orientador nos projetos de Iniciação Científica Jr. 
(projeto gerenciado pela PROPGPEC) de 2014 a 2017; atuo também como Professor da 
Especialização em Ensino de Física (desde 2019) e como Professor do Mestrado 
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT (desde 2018).  
 

Dos projetos cadastrados na PROPGPEC, destacaria: Projeto Simuladores Computacionais para o Ensino de 
Física (projeto interdisciplinar, criado em 2014, envolvendo professores de Informática e Física); Projeto 
Olimpíada de Física (início em 2014); Projeto Físico por um dia, desenvolvido em colaboração com o CBPF, 
desde 2013; Projeto Drones, entre outros.  

 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 
Física 

 Licenciatura em Física – UFRJ (2002) 

 Mestrado – COPPE/UFRJ (2005) 

 Doutorado – UERJ (2015) 

 Pós-Doutorado – UERJ (2017) 
 
Administração ou áreas afins 

 Mestrado em Sistema de Gestão – UFF – (2018) 

 Gerência de Projetos e Gestão por Competência, realizado na Escola Nacional de Administração 
Pública (ENAP). 

 
 
 
 

PRINCÍPIOS BÁSICOS 
 
 

Uma escola não é um prédio. Escola são as pessoas. 
(José Pacheco) 

 

 
Compromisso com a criação de condições organizacionais e operacionais que facilitem ações bem-

sucedidas de aprendizagem escolar, visando à democratização da educação pública de qualidade, de 
acordo com os princípios e objetivos do Colégio Pedro II. 

 
Compromisso com a criação de práticas que favoreçam a participação de vários segmentos da comunidade 

escolar nas reflexões sobre as questões da escola. 
 

Compromisso com o desenvolvimento de uma escola emancipatória, democrática e antirracista, 

proporcionando espaços de trocas e construção do conhecimento.  



 
PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

 

 

1. O que vamos fazer para juntar a escola toda? 

 
 
Passamos por uma pandemia, por desafios, dificuldades, mas agora precisamos unificar a nossa escola.  2023 
será o ano da retomada plena da nossa caminhada e, para isso, entendemos ser fundamental uma gestão 
atenta e integrada nas três frentes: administrativa, pedagógica e direção geral. 
 
Propomos, portanto, a viabilização da criação do “Coletivo do Campus”, formado por servidores (técnicos e 
docentes), terceirizados, estudantes e responsáveis, com objetivo de promover discussões mais amplas que 
afetam a comunidade escolar. (Proposta já aprovada em CONPED, em 2020). 
 
 
 

2. Como promover a integração no campus e incentivar a valorização das diferenças? 

 
a) Ampliar e valorizar o NAPNE e o trabalho direcionado a estudantes com necessidades específicas. 

 
b) Apoiar as ações da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, visando à permanência de estudantes que se encontram 

em vulnerabilidade socioeconômica. Viabilizar um espaço adequado para acolher o SAE. 
 

c) Estabelecer diálogo constante com o SOEP, fortalecendo o atendimento a(o)s estudantes e buscando 
contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

d) Impulsionar o diálogo pedagógico entre os setores relacionados às (aos) estudantes que estão sendo 
atendidos, para que os diversos setores possam ter um olhar cuidadoso para cada situação e promover 
ações conjuntas. 
 

e) Promover a inclusão efetiva do PROEJA no planejamento pedagógico da escola.  
 

f) Refletir sobre as especificidades dos cursos técnicos (ADM, DS, PADM, PASS), visando a uma melhor 
adequação às atividades pedagógicas desenvolvidas na escola. 

 

g) Promover maior interação com a biblioteca do Campus, incentivando projetos que estimulem práticas de 
leitura e formação de leitores. 

 

h) Incentivar o desenvolvimento de propostas interdisciplinares, buscando articulações diversas nas 
diferentes áreas do conhecimento e intensificando as trocas ente as equipes. 

 

i) Apoiar a implementação de ações para promover a inclusão de políticas de gênero no ambiente escolar. 
 

j) Fazer parcerias com núcleos (ELOS, LEDi, NEAG, DIVE) que estejam estudando e discutindo políticas de 
gênero para pensar ações afirmativas de acolhimento e permanência de todos, fazendo da escola um 
ambiente de respeito e de aceitação das diferenças. 

 

k) Favorecer palestras, rodas de conversa, oficinas, com toda a comunidade escolar, de forma a promover a 

construção de novas narrativas e tornar a educação, de fato, um direito de todos e todas. 

 



 

l) Incluir o NeabiCp2 nas discussões que perpassem temas raciais para a construção de uma escola 

efetivamente antirracista.  

 

m) Apoiar e ratificar a Carta de Compromisso às candidaturas elaborada pelo NeabiCp2. 

 

n) Fomentar discussões e atividades constantes, junto com o Coletivo Antirracista, que valorizem o 

protagonismo das populações de origem africana e indígena. 

 

o) Proporcionar condições para atuação de uma Comissão Permanente de Acolhimento para casos de 

assédio no campus. 

 
p) Garantir melhores condições de trabalho aos funcionários terceirizados. 

 
q) Criar salas de estudo em turno oposto, oferecendo ao corpo discente um espaço destinado a trocas, 

pesquisa, realização de trabalhos, aulas de monitoria etc. 
 

 
 

3. O que vamos fazer pela comunidade escolar? 

 
 

Com intuito de proporcionar uma maior integração escola / famílias, pretendemos não apenas manter os 
encontros existentes, como as tradicionais reuniões com responsáveis, mas estimular a criação de eventos 
que proporcionem outros encontros. Assim, pensamos em algumas estratégias: 

 
a) Instituir um “Dia Olímpico do Campus Tijuca”. 

Dia destinado a competições esportivas internas ao Campus, como forma de interação entre a(o)s 
estudantes e de valorização da construção coletiva, de formação e desenvolvimento do cidadão. Esta 
proposta deve ser analisada e pensada junto à equipe do Departamento de Educação Física do Campus. 

 
b) Aprimorar a Semana Cultural, com objetivo de trazer as famílias, bem como a comunidade escolar, para as 

atividades desenvolvidas pela escola. Essas mostras de trabalhos propiciam que a(o)s estudantes 
compartilhem com os familiares e amigos os estudos e conhecimentos adquiridos ao longo do período de 
realização do projeto pedagógico. 

 
c) Oferecer apoio pedagógico e logístico às ações direcionadas à organização da FLIT e às demais propostas 

de Artes e Culturas no Campus, valorizando esses projetos interdisciplinares que integrando família e 
escola. 

 
d) Promover cerimônias de premiação da(o)s estudantes com melhores desempenhos em olimpíadas 

científicas e atividades culturais e esportivas em geral, como forma de integrar a(o)s estudantes, as famílias 
e a comunidade escolar em torno da construção de habilidades e de conhecimento. 

 

e) Ampliar os encontros com as famílias, como forma de aprimorar o canal de comunicação, estabelecer 
mecanismos de informação mútua e sistemática sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem 
dos alunos.  

 

 

 

 



4. Como vamos melhorar nossas relações no dia a dia? 

 

Entendemos ser urgente um cuidado maior com todos nós, que juntos formamos a nossa escola. Precisamos, 
mais do que nunca, criar um ambiente propício à aprendizagem, à construção do conhecimento e à formação 
cidadã. Precisamos parar para escutar e entender o que nossos pares estão dizendo. Precisamos respeitar as 
diferenças, tão valiosas, para nossa formação. Objetivamos também  
 
a) valorizar o cuidado com o espaço físico, fornecendo a infraestrutura básica para viabilizar nossas salas de 

aula e os demais espaços do Campus: recursos multimídias, laranjões, rede de Wi-Fi. 
 

b) aprimorar os processos de segurança dentro do Campus: acesso da comunidade escolar e de visitantes 
(carteirinha, documentação, crachás); redes de segurança em locais onde ainda não há. 
 

c) observar, em parceria com o SOERE, os horários de entrada no campus e em sala de aula. 
 

 

5. O que propomos para a 3ª série? 

 

Sabemos que as habilidades e competências necessárias para a aprovação no ENEM e em outros processos 
seletivos devem ser gradativamente construídas, ao longo da escolaridade. No entanto, a 3a série do Ensino 
Médio merece uma atenção especial nesse sentido, requerendo o desenvolvimento de estratégias especificas 
para auxiliar alunas e alunos nessa empreitada.  
É fundamental que os estudantes de 3ª. série tenham oportunidades de se familiarizarem com os principais 
modelos de provas de vestibulares, especialmente aquela(e)s estudantes que contam exclusivamente com a 
Escola nesse processo de preparação. Assim, pretendemos  
 
a) retomar o projeto de Simulados, como foi feito até 2019, com a aplicação de provas modelos Uerj e Enem, 

dentro de um sistema de avaliação diferenciado. 
 

b) apoiar as ações do SOEP no sentido da orientação vocacional. 
 

c) apoiar e ampliar a oferta de aulas temáticas (aprofundamento), a partir da discussão com os 
departamentos pedagógicos, visando à ambientação da(o)s discentes a esses diferentes modelos das 
provas. 

 
 

6. Como vamos promover a participação cidadã de nossa(o)s estudantes? 

 
Como forma de valorizar a construção do conhecimento de forma crítica e significativa e a formação de valores, 
pensamos em atividades escolares que geram situações de reflexão sobre a realidade, de compromisso, de 
posicionamento ético, de solidariedade, de observação atenta, visando à participação cidadã. 

 
a) Promover ações constantes (rodas de conversas, debates, exposições) para reflexão sobre os malefícios 

gerados pelas diversas drogas, com a parceria do Departamento Médico do Campus e de outros 
profissionais habilitados para essas discussões.  

 
b) Fomentar inserções pedagógicas temáticas. Discussões de diferentes temas, tais como: sustentabilidade, 

empreendedorismo, combate à violência à mulher, racismo, preconceitos, uso “descontrolado” da 
informática, teste vocacional, bullying, assédio e outros temas afins. 

 



c) Fortalecer os grupos/oficinas já existentes no campus: Coletivo Antirracista, “Oficinas Mulheres Negras e 
Literatura”, “Sopa de Letras”, Grupo de Teatro e incentivo à criação de novos espaços coletivos. 

 
d) Apoiar projetos em geral e estimular, junto às diversas disciplinas, o desenvolvimento de projetos que 

atendam às suas propostas pedagógicas. 
 

e) Intensificar o diálogo com o Grêmio Estudantil, de forma a consolidar a organização e o protagonismo 
da(o)s estudantes. 

 

 

7. Como vamos promover o incentivo às Ciências? 

 
a) Promover melhorias constantes nos Laboratórios Pedagógicos a partir de recursos via pregão, agências 

de fomento (CNPQ e/ou FAPERJ), editais internos (PROPGEP) etc. 
 

b) Buscar por novas parcerias para Iniciação Científica Jr. junto às instituições públicas do Estado do Rio de 
Janeiro. 
(Observatório Nacional, Museus, Casa da Ciência, FIOCRUZ, IMPA, UFRJ, UERJ etc. A efetivação das 
parcerias será submetida à análise da PROPGPEC. 
 

c) Incentivar a participação de mulheres e LGBTs no campo da ciência e na pesquisa acadêmica. 

 
 

 
 

PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
 

Sabemos que o Colégio enfrenta um momento de restrições orçamentárias e, em momentos como esses, é 
necessário ter uma administração, ao mesmo tempo, técnica e consciente de todas as considerações legais e 
também criativa, para aproveitar as oportunidades, muitas vezes escassas.  
 
1. Criar um Conselho Fiscal, a fim de dar transparência à gestão financeira do Campus. 
 
2. Melhorar a infraestrutura do Campus. 
 
3. Desenvolver o desenho institucional e o mapeamento de processos, promovendo a transparência e 

celeridade nos processos internos. Por exemplo: ônibus para visitas pedagógicas, capacitação para 
servidores etc. 

 
4. Realizar ações de sustentabilidade: criação e manutenção de hortas; captação de óleo de cozinha; 

substituição de copos de plástico por canecas; estimular ações para o consumo racional dos recursos 
naturais; desenvolvimento de projeto para captação de água de chuvas e instalação de painéis solares. 

 
5. Realizar encontros periódicos com setores específicos, visando acompanhar suas respectivas ações, para 

auxiliá-los na solução de problemas cotidianos e na reorganização do trabalho. 
 
6. Apoiar Grupos de Trabalho que organizem e viabilizem projetos pedagógico-administrativos.  
 
7. Organizar e ampliar formas de comunicação dos assuntos escolares para a comunidade escolar, interna e 

externa, visando à transparência na divulgação das informações.  
 



 

 
 
8. Criar condições administrativo-pedagógicas que viabilizem o trabalho dos servidores técnico-

administrativos. 
 
9. Viabilizar a participação dos servidores técnicos-administrativos nas reuniões deliberativas e nas 

comissões.  
 
10. Avaliação e atualização do Plano de Trabalho e Metas do Campus, em consonância com o PPP (Plano 

Político Pedagógico) do Colégio Pedro II, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar.  
 
11. Promoção de ações pedagógicas que visualizem a integração dos Campi I e II. 

 
 

 

Este plano de trabalho não está fechado. Além das ideias aqui apresentadas, estamos abertos a ouvir 

propostas de toda a comunidade escolar de forma a construir a escola que queremos e na qual acreditamos! 

Vamos lá? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. 

(Cora Coralina) 


