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Diante da carta enviada pela equipe de Biologia e Ciências à Direção Geral do 

Campus, sobre a organização e planejamento do ano letivo de 2018, e dos diversos 

ruídos de comunicação ocorridos, principalmente por meios de comunicação não 

oficiais, viemos esclarecer os seguintes pontos: 

- A Direção Geral do Campus Realengo II, de forma antecipada (antes do final do ano 

letivo), tomou posse em 01/12/2017, sendo oficialmente nomeada em 04/12/2017. 

Desta feita, muitas ações ainda estão em fase de planejamento e avaliação. 

Infelizmente, devido a inúmeras reuniões na Reitoria, a atual gestão ainda não realizou 

nenhum encontro com as equipes do Campus (pedagógicas e administrativas). 

- Não há, nem houve intenção, de redução de turmas para o ano de 2018. O 

planejamento prevê a mesma quantidade de turmas já existentes (56), havendo 

possibilidade de abertura de mais uma para a primeira série. Assim passaríamos de 56 

para 57 turmas em 2018. O que foi apresentado, de maneira informal, foi a 

implantação do CAIS. Até o momento a única informação prestada à Direção Geral do 

Campus foi um telefonema da PROEN. 

- A redução ocorrida no ano de 2017, decidida pela Direção Geral àquela época, teve 

como princípio a manutenção de aulas e projetos no Campus. Foi realmente uma 

posição monocrática, mas que possibilitou o reagrupamento do Campus. 

- O Campus Realengo II sempre foi o que mais abriu vagas durante todo seu histórico, 

desde sua fundação, em relação a toda instituição. Defendemos uma escola pública de 

qualidade para todos, mas respeitando nossas limitações, tanto acadêmicas como 

administrativas. Porém devemos ter consciência do quadro político que estamos 

enfrentando e das sérias ameaças de sucateamento proferidas a nós. Assim, não 

podemos nos deixar levar apenas por posições idealistas, devemos pensar na 

composição de uma frente coesa e bem preparada para os enfrentamentos futuros. E 

quiçá um dia teremos um futuro para que essa discussão não mais aconteça e que 

todas as escolas públicas do país estejam no mesmo patamar de qualidade que nosso 

Colégio Pedro II. 

- O Campus sempre esteve na vanguarda da construção de alternativas para superar a 

estrutura pragmática implementada por instancias superiores. Como exemplos, temos 

a criação do GT de horário e do Projeto de Sexto Ano. E para o sucesso da 



reorganização do horário do Colégio, devemos pensar não só nos impactos de 

docentes, mas na estrutura física do nosso Campus e da realidade de uso das salas 

diferenciadas (laboratórios, núcleos, etc). Assim, cabe ao gestor analisar perdas e 

ganhos e ponderar sobre a melhor ação a ser tomada. 

- A planilha de planejamento de professores foi elaborada por um Diretor Geral de 

Colégio Pedro II, sendo seus dados balizados pelos regramentos de horário previstos 

em todas as portarias em vigor, inclusive a de inclusão de mais uma língua estrangeira 

no Ensino Fundamental. Como descrito no documento enviado pelo Diretor Geral do 

nosso Campus aos coordenadores pedagógicos, foram percebidos alguns equívocos já 

passados ao responsável pela planilha, que está realizando as adequações. 

- Destacamos que, para um planejamento adequado, não devemos nos atrelar a 

questões que não estão sobre nosso controle, como o caso das contratações. Um 

planejamento estratégico deve ter como ponto de partida qual a nossa realidade 

(missão e visão), que nesse caso é de um Campus com previsão de 57 turmas, com 

horário diferenciado e um número significativo de projetos. Posteriormente, analisar a 

nossa força de trabalho (quantidade de professores), como readequar novas propostas 

(como o CAIS) e se todos os segmentos do Campus serão atendidos em sua plenitude. 

A partir disso, saberemos se há carga horária suficiente para atender todas as 

demandas, se existe necessidade de contratação de professores, se existem 

parâmetros legais para tal contratação, se o Campus dispõe de estrutura para atender 

ao previsto, se existirão equipes com sobrecarga de aulas formais, dentre outros. 

- Em nenhum momento a Direção do Campus impôs ou proibiu qualquer tipo de 

discussão sobre projetos e propostas de melhoria no desenvolvimento de nossos 

alunos (atuais e futuros). Sempre defendeu a autonomia de seus coletivos, inclusive 

dando peso institucional ao Grupo de Trabalho do Sexto Ano (Portaria n. 007/2017) e 

assumindo o compromisso de fortalecer o GT Horário, que até então não nos enviou 

sua composição e estrutura de ação para realizarmos a publicação. Lembremos que 

autonomia demanda responsabilidade e compromisso não só com nossos ideais, mas 

com as possibilidades existentes em nosso contexto institucional, como normas, 

portarias e decisões dos Conselhos Superiores. 

Apesar da Carta de Princípios ter sido assinada somente pelo Diretor Geral 

eleito, nosso pensamento é de unidade, assim todos os membros diretamente ligados 

à Direção Geral do Campus (e esperamos a comunidade escolar) o assumiram também 

e não vão medir esforços para que possamos implementá-los. Além do que, se 

comparado ao Plano de Metas apresentado em campanha, há quase totalidade de 

proposições correspondentes, se tornando a nossa meta de gestão. 
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