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APRESENTAÇÃO 

Sou Eliza Lobato Melo, ex-aluna do Colégio Pedro II dos Campi Tijuca II e 

Centro. Responsável por aluna do Campus Realengo II,  professora do Colégio Pedro 

II desde 2008, atuando no Departamento de Anos Iniciais. 

Nascida e criada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de 

vivenciar experiências muito significativas em minha vida acadêmica, a partir do 

Colégio Pedro II. 

Todos que me conhecem, sabem sobre meu amor ao Colégio  e o quanto acredito 

na Instituição, por isso, venho lutando pela manutenção das práticas de  Excelência, 

pela formação pautada nos princípios de cidadania e reflexão, tão importantes na 

transformação social de todos que por ele passam.  

Atuando na Gestão da Instituição, minha formação como gestora foi sendo 

construída a partir da execução das tarefas demandadas, além da realização das 

práticas do dia a dia. Realizei cursos de formação,  consegui formar e gerenciar uma 

equipe que compondo uma parceria respeitosa,  me faz suplantar as dificuldades com 

sucesso. Esta recandidatura ao cargo é o  desejo e  a necessidade ética de completar ou 

consolidar propostas e projetos inacabados ou sequer iniciados. 

Registro aqui, de forma sintética, um pouco de minha experiência como 

profissional da educação. 

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Fluminense. 

Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional na Fundação Técnico 

Educacional Souza Marques.  

Mestre em Educação, Comunicação e Cultura pela Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro. 

Trabalhei como docente na Marinha do Brasil, no curso de Formação de 

Sargentos do Centro de Instrução Almirante Alexandrino. 

Atuei como professora no curso de formação de professores da Rede Estadual, 

e em programas de formação continuada como o PNAIC, em parceria com a UFRJ. 

Lecionei nas séries iniciais do Ensino Fundamental nos municípios de Nova 
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Iguaçu e do  Rio de Janeiro, e na rede privada, onde também assumi  cargo de direção,  

não apenas  com o compromisso de assessorar toda equipe administrativo-pedagógica, 

como também da implementação junto a comunidade escolar, de políticas e práticas 

pedagógicas inovadoras e condizentes à realidade dos educandos. 

No CPII, atuei como professora por 5 anos no Campus Tijuca I, quando recebi 

o convite para atuar na função de Orientadora Pedagógica; experiência 

enriquecedora, que me fez compreender a estrutura e o funcionamento do Colégio de 

modo mais aprofundado. Na função, participei das decisões referentes aos processos 

de ensino-aprendizagem, acompanhamento da equipe de professores, auxiliando na 

elaboração de um trabalho interdisciplinar, e na garantia da promoção de estratégias 

de desenvolvimento das turmas de modo aproximado, ainda que respeitando as 

especificidades de cada grupo. Atendi  alunos dando assistência aos mesmos, e seus 

responsáveis, mantendo sempre um diálogo entre escola-família. 

 Também participri como docente no PRONATEC, no Campus Engenho Novo 

II, trabalhando com jovens das classes populares, a disciplina Comunicação e 

Expressão. 

  Atuei como professora da disciplina Estudos Sociais, nas turmas de 4º e 5º anos, 

no Campus Realengo, no ano de 2017, assumindo ao final do mesmo, a Direção-Geral 

do Campus. 

 

 

 

 

 

  “Nós levamos nas mãos, o futuro 

 de uma grande e brilhante Nação” 

Professor Hamilton Elia 
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Atendendo à solicitação do Conselho Superior  do Colégio Pedro II, este projeto 

apresenta uma proposta administrativo-pedagógica de trabalho, que tem por princípio, 

a humanização da escola, partindo dos pressupostos legais estabelecidos pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, e da Constituição Federal de 1988, que prevêem 

a gestão democrática e descentralizadora. 

Em meu primeiro mandato na gestão, me debrucei sobre a perspectiva de 

genrenciar o espaço público, entendendo-o e conhecendo mais de perto as questões 

referentes ao gerenciamento da rotina do bem público. 

Aprendi que operacionalizar uma gestão escolar democrática  é um exercício de 

escuta de vozes, para que juntos, pensemos as ações para tomada de decisões, avaliando  

as ponderações das diferentes experiências, formações e percepções sobre o espaço 

escolar, objetivando criar metas e garantir à comunidade atendida um serviço de 

qualidade, com foco nos processos de  ensino e aprendizagem. 

Não podemos ignorar que passados dois anos de gestão, o mundo foi acometido 

pelo surgimento de um novo Vírus, que nos impôs o distanciamento social e o 

afastamento do cotidiano escolar, como não desejávamos, forçando-nos a resignificar 

nossas relações pessoais, profissionais e sociais, além de nossas práticas educacionais. 

Apesar da necessidade de afastamento, o Campus Realengo I não esteve fechado. 

A gestão manteve o Campus funcionando, operacionalizando os projetos de reforma de 

infra-estrutura e melhorias para o ambiente escolar, visando a segurança da Comunidade 

e o melhor atendimento aos discentes. 

Seguimos atendendo os alunos e famílias, de modo remoto, de acordo com as 

orientações institucionais. Nos Fóruns deliberativos do Colégio, participei defendendo a 

oferta das atividades de ensino e a garantia do atendimento de qualidade. Posteriormente, 

defendi junto ao CONSUP, o retorno de nossas atividades presenciais, pelo entendimento 

da importância do convívio no ambiente escolar e das inúmeras possibilidades de 

desenvolvimento, tomando como experiência minha própria vida e todo o crescimento 

pessoal que obtive através da educação e  da oportunidade que tive de ser aluna do Colégio 

Pedro II. 

Neste momento, almejamos  retomar o “velho normal”. Apesar dos grandes 

desafios dos últimos anos, daremos continuidade às ações e projetos que idealizamos para 

o Campus. Sigo reafirmando meu compromisso de fortalecimento de um espaço de 

formação, que continue pautado nos pilares de tradição e excelência do Colégio Pedro II, 

tão relevante na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

“Ao Pedro II, tudo ou nada?” 
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Princípios Básicos: 

- Compromisso com a prestação de um serviço público de qualidade, e com 

os objetivos mais importantes do Colégio Pedro II: o ensino e o estudante. 

- Compromisso com a manutenção e o fortalecimento das ações positivas do 

primeiro mandato, e principalmente com a revisão de ações que precisam ser 

aperfeiçoadas ou mesmo abandonadas. 

- Buscar novas ações que garantam a excelência do Campus Realengo I. 

- Dar continuidade às estratégias de descentralização administrativa, 

permitindo a participação das chefias no comando de suas equipes e planos de ação. 

- Expandir ações de transparência nas ações e participação da comunidade 

escolar na elaboração de planos de ação para desenvolvimento do Campus, de acordo 

com os objetivos do Colégio Pedro II, compreendendo que a gestão não deve agir acima 

das normas e condutas orientadas a partir dos Fóruns do Colégio. 

- Compromisso com a humanização das relações, pautadas no respeito e 

coerência com  o espaço escolar e profissional. 

- Construção de uma gestão pautada nos cinco princípios básicos da 

Administração Pública  presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988: 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

- Continuar solicitando junto a parlamentares, recursos de Emendas, para 

compor o orçamento do Campus e operacionar nossos projetos. 
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Planos diretivos gerais: 

- Expandir diálogo com todos os setores da escola, buscando a           união de todas 

as equipes, bem como a integração entre docentes e técnicos. 

- Dar continuidade ao GT de horários para estabelecimento dos critérios de 

tomada das decisões  referentes a  distribuição de cartões, liberação para eventos, etc. 

- Melhorar a comunicação sobre as deliberações do CONPED. 

 

- Preservar a direção aberta ao atendimento da comunidade escolar. 

 

- Manter as parcerias com o CREIR e com o Campus Realengo II, para 

darmos continuidade e prosseguimento ao projeto de integração, considerando a 

importância de adaptação e conhecimento das diferentes realidades de cada segmento. 

- Incentivar a Formação Continuada. 

 

- Incentivar e buscar trazer para a escola, projetos e atividades com propostas 

pedagógicas para os alunos, sobre cuidados com o corpo, higiene e lazer. 

 

- Construir de um prédio administrativo, para ganho de um espaço para 

atendimento exclusivo aos alunos. 

 

- Sensibilizar os servidores quanto a importância do impactos das ações de suas 

equipes no trabalho de outras equipes e vice-versa intensificando a participação 

reflexiva no ambiente de trabalho.  

 

- Construção de um prédio administrativo com a finalidade de adequar cada 

vez mais nossa estrutura física e de nossa infraestrutura para o atendimento das 

necessidades pedagógicas e administrativas do campus. 

 

- Término da obra do parquinho.  

 

- Reorganização do espaço anteriormente destinado ao Cremilim para 

acolhimento de setores administrativos-pedagógicos com o intuito de ampliar o horário 

de atendimento aos responsáveis. 
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Planos diretivos de ação com os responsáveis 

  

- Viabilizar encontros com os representantes de turma, a fim de estabelecermos 

uma participação mais efetiva deste segmento, nas ações e reflexões da escola. 

- Criar um Conselho de Anos de Escolaridade, para que os debates sobre 

necessidades de cada grupo ocorram entre pares. 

- Compartilhamento das ações administrativas realizadas pela gestão, com os 

representantes do responsáveis. 

- Criação de um canal de comunicação com informações necessárias e 

resumidas, direcionado a cada ano de escolaridade. 

- Fortalecer o canal direto de comunicação entre os responsáveis 

representantes e a Direção Pedagógica.  

- Criar um Telegram para agilizar a comunicação entre os responsáveis e a 

escola. 

- Retomar as oficinas e minicursos para orientações básicas sobre qualidade 

de vida, ergonomia, alimentação, etc. 

- Ampliar a participação dos responsáveis nas reflexões sobre a escola.   

 

Planos diretivos de ação com os técnicos 

- - Manter diálogo com os setores, a fim de conversar com seus chefes e 

acompanhar suas rotinas. 

- -Reorganizar os espaços físicos da escola, sempre que necessário e possível, 

a fim de atender a demanda de trabalho dos técnico-administrativos, para que atuem em 

espaços mais adequados e de conformidade com suas atividades. 

- - Garantir manutenção de autonomia às equipes para desenvolvimento de 

atividades, sobretudo as que são exclusivamente de sua competência técnica. 

- - Continuar viabilizando o uso de equipamentos necessários ao 

exercício de suas atividades. 

- - Garantir investimento para a capacitação e atualização dos servidores 

que lidam com às Legislações da Administração Pública.   
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Planos diretivos de ação pedagógica 

- Fortalecer os processos de Comunicação do Campus. 

- Garantir momentos de formação continuada e trocas entre as equipes, para 

que possamos garantir integração entre as mesmas e encaminhamentos de trabalho que 

estejam alinhados. 

- Continuar buscando recursos financeiros que propiciem aos alunos, 

experiências para além dos muros da escola, através de atividades de campo. 

- Manutenção de autonomia do trabalho do NAPNE, para atuação com os 

alunos e grupos que necessitam de atendimento, considerando-se as especificidades de 

cada caso. 

- Manutenção de docentes com lotação e carga horária integralmente no 

NAPNE, de acordo com as demandas e necessidades apresentadas pela equipe e avaliadas 

pelos  profissionais do setor. 

- Elaborar um projeto junto ao NAPNE, para que os servidores lotados no Setor 

ofereçam oficinas aos colegas sobre temáticas relacionadas ao trabalho do Setor. 

- Dar continuidade aos projetos de recreação para o recreio, visando envolver 

os estudantes em atividades com o intuito de diminuir acidentes. 

- Retomar o projeto “Curtas no Recreio”, com a exibição de  curtas, incluindo 

filmes brasileiros em cumprimento à Lei 13006. 

- Iniciar a promoção do ensino de robótica com a utilização dos kits Lego 

adquiridos em 2019. 

- Promover encontros entre discentes e autores, integrando o projeto ao 

trabalho da Biblioteca do Campus. 

- Prosseguir com a elaboração de um grande evento  pedagógico anual, a ser 

considerado pelas equipes. 

- Continuar investindo na ampliação  do acervo da Biblioteca do Campus, 

promovendo ações de incentivo à leitura e à escrita. 

- Incentivar os encontros entre as coordenações Inter Campi, para 

elaboração de propostas de trabalho em consonância entre os Campi, bem como 

aproximação entre os formatos e critérios avaliativos. 
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- Divulgar e desenvolver projetos embasados  pelo Código de Ética discente, 

bem como estimular a valorização dos princípios e ideais do estudante do Colégio Pedro 

II.  

- Intensificar a participação da Direção Pedagógica nas RPS de Núcleo 

Comum com vistas a apoiar o trabalho pedagógico desenvolvido pelas equipes.  

- Estimular e promover condições que incentivem a produção acadêmico-

científica dos docentes. 

- Manter as ações de adaptação curricular aos educandos que dele  

necessitem, com organização e registro documental de cada aluno. 

- Discutir e estabelecer critérios para a promoção dos educandos, observando 

os cenários e características apresentadas pelas turmas. 

- Fortalecer o trabalho envolvendo diferentes setores, para o desenvolvimento  

de ações de assistência, buscando diminuir as dificuldades, desigualdades, contribuindo 

para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, nas situações de 

retenção e evasão escolar. 

- Continuidade na proposta de formação cívica e de respeito à Pátria, através 

da realização de Cerimônia do Hino Nacional e da formação do Pelotão da Bandeira.  P 

- Consolidar convênio com o Instituto Benjamin Constant, para formação 

docente e possíveis atendimentos. 

- Dar continuidade ao projeto de iniciação ao curso de Libras para alunos e 

servidores do Campus. 

- Fomentar a participação dos estudantes em Olimpíadas e Eventos Científicos 

voltados para a faixa etária.  

- Instalação de projetores em todas as salas-de-aula. 

- Aquisição de instrumentos musicais e tratamento acústico da sala-de-

música. 

- Criação de um Jardim Sensorial. 

- Implantação de projetos de Educação Ambiental. 

- Projeto de sonorização do Campus.  

- Fome 

 


