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Breve Histórico do Campus Realengo II 

 

O Colégio Pedro II é uma instituição que, desde 1837, se destaca no panorama da 
educação brasileira. Por seus bancos escolares, passaram o Imperador, que lhe deu o 
nome, quatro ex-Presidentes da República e outros tantos importantes nomes da 
história do Brasil. 

Em abril de 2004, diante da expansão da rede Federal de Ensino, chegou à Zona Oeste 
da Cidade do Rio de Janeiro. Sendo sua instalação provisória no prédio da Escola 
Municipal Gil Vicente e, posteriormente, na Capelinha do Mallet, terreno que teve que 
ser adaptado para atender a realidade de salas de aula. Foi no ano de 2006 que se 
instalou, definitivamente, na antiga fábrica de cartucho do Exército Brasileiro.   

Em pouco tempo de existência, passando de Unidade Escolar Realengo a Campus 
Realengo II, formou jovens que hoje estudam nas mais conceituadas instituições de 
ensino superior, e que também alcançaram instituições fora do país.  

Hoje, consolidado, o Campus Realengo II além do exemplo de educação básica pública 
de qualidade e transformadora, conta com a formação de nível superior em Licenciatura 
na área de humanidades, fruto da organização departamental e da luta da gestão de 
2017/2022, ampliando não só a oferta de cursos, como ao atendimento elevado de 
crianças e jovens nas diversas fases de escolarização. Mesmo diante das retrações 
drásticas orçamentárias desde 2017, a gestão vem lutando para a manutenção do nosso 
valoroso lema “levamos nas mãos o futuro de uma grande e brilhante nação”. 

 

 

Minha História no Colégio Pedro II. 

 

Ingressei no Colégio Pedro II no ano de 2005 e, após a reunião de posse presidida pelo 
então Diretor Geral Wilson Choeri e pela Secretária de Ensino Prof.ª Vera Maria, optei 
por lecionar em Realengo, mesmo ainda sendo uma unidade experimental, deixando de 
optar por unidades (Campi) históricas, como o Centro. 

Como único professor de Desenho, ministrava aulas para todas as turmas do Ensino 
Médio. Por ser uma unidade em implantação, não hesitei em auxiliar na construção de 
uma escola com foco nas classes populares, um dos motivos do meu interesse pela 
unidade. 

Colaborei diretamente na consolidação do Campus, participando ativamente na 
construção de um PROEJA forte e plural e, atualmente, na estruturação da autonomia 
administrativa.  

Como Diretor Pedagógico, ampliei a participação dos coordenadores na construção do 
horário, num primeiro momento, e abrindo a participação mais autônoma a partir do 
Grupo de Trabalho de Horário, decisão tomada em conjunto com as Coordenações 
Pedagógicas. 
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Tive papel como articulador das boas relações humanas entre servidores e alunos, 
mediando alguns conflitos e realizando orientações. 

Eleito em 2017 para ser o Gestor Geral do campus, mantive os princípios que me fizeram 
lecionar em Realengo e travei diversas batalhas, internas e externas, para garantir nossa 
autonomia e ampliar nossa ação na região, inclusive participando de conselhos locais, 
como o do Conselho Comunitário de Segurança Escolar, e oportunizando atividades para 
além muros, como: 

- A “Oficina Básica de Informática para a 3ª idade”, voltada principalmente ao público 
não vidente, busca a aproximação da comunidade externa e a inclusão aos ambientes 
digitais;  

- O “Museu Itinerante do Inmetro (METROMÓVEL) ”, proporcionar e estimular os jovens 
a compreenderem como a metrologia, definida como a ciência das medições e suas 
aplicações, faz parte da vida cotidiana;  

- A “Rodas de Conversa Saúde do Adolescente”, realizado em parceria com o 
Departamento de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá – Campus Sulacap - e que 
teve como objetivo discutir temas pertinentes à prevenção da saúde física e mental dos 
adolescentes. 

- A “I Jornada Intercampi de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural”, o 
objetivo foi de democratizar o acesso ao conhecimento científico, incluída na Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia e também financiada pelo CNPq, estimulando a 
divulgação de projetos desenvolvidos institucionalmente, além a aproximação da 
comunidade com as diversas áreas de pesquisa;  

- O “Projeto Rio Sem LGBTFOBIA & Almir França (Escola Divines) ”, com o objetivo de 
debater a inclusão, o que trouxe ao campus a oportunidade da criação de um espaço de 
atendimento e formação em colaboração técnica com o Programa Rio Sem LGBTIfobia 
do Estado do Rio de Janeiro. 

- Participação da “Festa de Zumbi”, atividade realizada na Fazenda Viegas, em Senador 
Camará. Através de apresentações musicais, de dança e do grupo de teatro, pudemos 
apresentar alguns projetos de nosso Campus para as pessoas de diferentes bairros da 
zona oeste do Rio de Janeiro. 

Observando as dificuldades de comunicação e interação com toda a comunidade 
escolar, busquei aprimorar os canais de comunicação do campus e, com ajuda da equipe 
de servidores técnicos-administrativos, impulsionamos o Blog já existente, ampliamos 
os canais de comunicação via e-mail institucionais setorizados, organizamos as malas-
diretas por segmento e turma, criamos o mural digital (ainda em desenvolvimento), 
abrimos as contas do Instagram e Telegram para informações instantâneas, dentre 
outras. Porém é reconhecido que maiores avanços ainda são necessários. 

Durante a crise pandêmica, entre 2020 e 2022, mantive os preceitos de uma instituição 
democrática e progressista, sendo o primeiro a criar o Comitê de Crise pandêmica e o 
Grupo de Trabalho sobre COVID-19, com representação de toda comunidade escolar, 
tendo como um dos resultados, um protocolo de biossegurança e sanitário completo e 
dentro da realidade do nosso Campus. 
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 PRINCÍPIOS BÁSICOS 

 

● MANUTENÇÃO DO CAMPUS REALENGO II DO COLÉGIO PEDRO II COMO 
PARADIGMA DE ESCOLA PÚBLICA PLURAL, LAICA E DE QUALIDADE 

● MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CAMPUS, 
ACOMPANHANDO SEU CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

● PROMOÇÃO E RECONHECIMENTO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS 
COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS, DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E 
DISCENTES COMO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/CURRICULARES  

● FOCO NA CAPACITAÇÃO COTINUADA DE SERVIDORES 

● FOCO NO ACOLHIMENTO AO DISCENTE 

● PROMOÇÃO E APOIO AOS DIVERSOS COLETIVOS ESTUDANTIS 

● ENQUADRAMENTO DAS FUNÇÕES COM BASE NA FORMAÇÃO DOS SERVIDORES 
TÉCNICOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

● HUMANIZAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

● ENTROSAMENTO DOS SEGMENTOS DOCENTE, TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM 
EDUCAÇÃO E DISCENTE 

● AMPLIAÇÃO DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS 

● AMPLIAÇÃO E PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, COM 
ÊNFASE NA MÚSICA E ARTES CÊNICAS 
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 PLANO DE METAS SINTÉTICO – 2022/2026  

 

 

1- Manter a AUTONOMIA PLENA do Campus Realengo II, conforme previsto em 

legislação. 

2- Efetivar O CONSELHO ESCOLAR, com a representação de toda comunidade 

escolar, conforme regimento do Colégio Pedro II. 

3- Elaborar, em conjunto com as representações estudantis, um Grupo de 

Trabalho para implantar o CONSELHO MEDIADOR, com a participação de 

representantes do SOEP, da Assistência Estudantil, dos docentes, dos discentes 

e do NAPNE. 

4- Aperfeiçoar a atual política de comunicação interna e externa, incluindo novas 

ferramentas de TI com o objetivo de melhorar a comunicação entre a 

comunidade escolar. 

5- Expandir a captação de recursos para melhorias estruturais, inclusive para a 

área de acesso de veículos e expansão do refeitório estudantil. 

6- Buscar parcerias públicas para manutenção e uso do Teatro Bernardo de 

Vasconcelos. 

7- Buscar, junto à Reitoria e ao MEC, recurso para ampliação de salas voltadas a 

atividades acadêmicas e construção de um alojamento para estudantes da 

Graduação. 

8- Efetivar o projeto de telhado fotovoltaico do Campus para geração de energia 

sustentável. 

9- Ampliar os Acordos de Cooperação Técnica voltados a práticas educacionais, 

de inclusão e saúde. 

10- Fortalecer e buscar a formação e implementação de cursos técnicos voltados 

para diversas áreas do conhecimento. 

11- Incentivar os projetos pedagógicos de ensino, pesquisa e cultura dos servidores 

que visem a formação complementar dos e das estudantes do Campus. 
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12- Sistematizar mecanismos de acompanhamento e orientação pedagógica, 

reconhecendo a condição atípica de estudantes-trabalhadores, estudantes, 

arrimo de família, estudantes-atletas, estudantes-artistas, estudantes em 

serviço militar obrigatório, enfermos, gestantes, estudantes com necessidades 

específicas, entre outros. 

13- Defender nos fóruns competentes do Colégio Pedro II o reconhecimento e a 

composição da carga horária docente envolvidos nos programas de 

acompanhamento e orientação pedagógica, de ensino, pesquisa e cultura, 

voltados para estudantes da educação básica e ensino superior do Campus. 

 

Esse conjunto de metas é orientador para o desenvolvimento de uma política 

participativa, que será desenvolvida em conjunto com membros da comunidade escolar.  

 

“(...) uma prática pedagógica no qual 

aqueles que até então se caracterizavam 

sobretudo por “sentir” passam a adquirir a 

capacidade de “compreender e saber”, 

enquanto os que se distinguem por seu 

“saber” apreendem a “compreender e 

sentir”, forjando lado a lado uma nova 

concepção de mundo e uma sociedade 

diferente. ”  

(Darcy Ribeiro, 1986) 
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 PLANO DE METAS ANALÍTCO E INSTITUCIONAL – 2022/2026  

      

No campo Pedagógico: 

 

1 – Efetivação do FabLearn no Colégio Pedro II campus Realengo II 

  

Durante a gestão iniciada em 2017, com a participação ativa do professor Dr. Yan 
Navarro (Diretor Pedagógico do Campus até 2020), que esteve em contato com a 
Universidade de Stanford para trazer à instituição um FabLearn Lab durante um evento 
acadêmico, realizamos processos de aquisição e planejamento de adaptação das salas 
do segundo pavimento do Centro de Inclusão Digital para receber o laboratório maker.  

Porém, após o fechamento do Colégio Pedro II, em 2020/2021, devido à crise 
pandêmica, e com a redução orçamentária drástica desde 2016, além de toda política 
desestruturante da Educação, interrompemos nosso precioso projeto.  

Destaca-se que essa ação está alinhada às novas tecnologias da informação e 
comunicação que vem trazendo grandes transformações na sociedade atual, inclusive 
largamente utilizadas durante a pandemia de COVID-19 por escolas e universidades, não 
só como laboratórios maker, mas como ferramenta de produção e conhecimento pelo 
mundo.  

Assim, para que nossa proposta de assinatura de um acordo de cooperação com a 
Faculdade de Educação da Universidade de Stanford ocorra, trazendo uma enorme 
visibilidade e possibilidade de captação de recursos para nosso Campus, buscaremos o 
verdadeiro e efetivo apoio da Reitoria, para captação de recursos e logística para 
entregar esse laboratório até 2025. 

 

 

2 – Criação do Ensino Fundamental de Formação Inicial para Defasagem Idade Série 

 

Desde o fim - mais que justo - do jubilamento no Colégio Pedro II, houve o surgimento 
de uma demanda para aqueles estudantes que, por diversas razões e causas, não 
conseguem acompanhar o fluxo de idade nas séries, em função de retenções. Assim, há 
a necessidade de apresentar aos fóruns colegiados e deliberativos do Colégio Pedro II 
uma proposta para evitar que esse estudante se afaste dos bancos escolares.  

Considerando como exemplo o gráfico com apenas as turmas do 6º ano do Ensino 
Fundamental a seguir, além de informações coletadas em nossas reuniões e conselhos, 
das diferenças entre o projeto pedagógico dos Campi I e II, a falta de uma definição mais 
estável de políticas de avaliação institucional, as diferenças no perfil sociocultural de 
adolescentes, dentre outros, estamos propondo a criação do EJAFIC, para corrigir o fluxo 
etário desses estudantes, alinhado a uma formação profissional inicial humanística, a 
partir da experiência do nosso PROEJA. 
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Ano 2016 2017 2018 2019 

Retenção 37% 7% 25% 16% 

 

O objetivo da gestão é construir esse projeto com auxílio da equipe envolvida na prática 
do PROEJA, em conjunto com as coordenações visando um projeto inovador, com foco 
na permanência estudantil. 

A implementação de políticas que visam o fim da evasão na Educação Básica é 
desafiadora, implicando mudanças na cultura institucional e de gestão que vão desde a 
elaboração de um projeto pedagógico próprio à definição de espaços apropriados para 
o desenvolvimento pleno das habilidades e competências desse segmento. 

 

 

3 – Ampliação de Atividades de Extensão  

 

Defendemos a ampliação e abertura de mais vagas em cursos, palestras ou atividades 
voltadas ao público externo, visando atender as demandas locais e de responsáveis e 
familiares, estreitando os laços com a nossa região. 

      

 

4 – Incentivo à capacitação dos servidores. 

 

Cientes de que a capacitação dos servidores é um processo contínuo, buscar recursos 
na instituição e no MEC para ampliar a capacitação de servidores, permitindo a 
participação em eventos acadêmicos para trocas com outros pesquisadores ao mesmo 
tempo em que possam divulgar suas próprias atividades de ensino, pesquisa, cultura e 
extensão. Nesse sentido, também melhorar as condições de funcionamento dos 
laboratórios de pesquisa das equipes pedagógicas através da participação em editais de 
fomento. 

 

 

5 – Estruturação do Conselho Escolar do Campus 

 

A pandemia e as dificuldades vivenciadas no retorno presencial pleno em 2022 por 
servidores, estudantes e famílias, não permitiu ainda a efetivação do conselho.  Dessa 
forma, uma das metas de curto prazo deve ser a efetivação do Conselho Escolar do 
Campus, como um espaço de discussão e encaminhamento das ações levadas à frente 
pela Direção Geral do Campus.  
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6 – Criação de Grupos de Trabalho para construção de projetos Pedagógicos e 
Estruturais para o Campus. 

 

Como permite a atual legislação interna do Colégio Pedro II, incentivar a criação de 
grupos de trabalho com o objetivo de diagnosticar, avaliar a propor projetos 
pedagógicos para equacionar problemas e descortinar caminhos para o 
desenvolvimento de uma educação cada vez mais inclusiva e produtora de autonomia 
nos estudantes.  

Além dos grupos de natureza pedagógica, propor a criação de grupos que possam 
discutir questões estruturais do Campus e propor soluções e alternativas para os 
problemas encontrados visando adequar o espaço centenário que ocupamos, às 
demandas e realidades do século XXI. 

A partir da metodologia colaborativa, as ações com projetos terão maior legitimidade, 
garantindo assertividade às decisões, dando a segurança aos envolvidos da continuidade 
desses projetos. 

 

 

7 – Criação de uma Equipe Multidisciplinar para Acompanhamento e Orientação de 
Estudantes Atípicos no Sistema Educacional 

 

Considerando que o princípio da isonomia, previsto na Constituição Federal, pressupõe 
a igualdade de oportunidade, entende-se que esse princípio esteja alinhado ao 
tratamento igualitário entre aqueles com mérito igual. Todavia, subscreve-se que o 
princípio da isonomia destaca o princípio da equidade, sugerindo a diferenciação entre 
os desiguais para fomentar mecanismos compensatórios com vista a atingir a igualdade 
de oportunidades. 

Dessa forma, considerando a condição atípica de alguns grupos estudantis, esta gestão 
buscará os caminhos para o reconhecimento dessa condição e incentivará a criação de 
uma Equipe Multidisciplinar para Acompanhamento e Orientação desses grupos, tais 
como: estudantes-trabalhadores, estudante arrimo de família, estudantes-atletas, 
estudantes-artistas, estudantes em serviço militar obrigatório, enfermos, gestantes, 
estudantes com necessidades específicas, entre outros. 

Entendemos que esse reconhecimento se faz necessário para o desenvolvimento 
acadêmico desses grupos, buscando a igualdade de oportunidades e o acesso aos 
direitos fundamentais desses estudantes, por vezes, vilipendiados pela estrutura do 
sistema educacional brasileiro. Isso também vem acompanhado da luta junto aos fóruns 
competentes do Colégio Pedro II para o reconhecimento da carga de trabalho gerada 
para o atendimento satisfatório desses grupos. Nossa meta é fortalecer os princípios da 
igualdade de oportunidades, a partir da equidade, além de estimular políticas 
institucionais de vanguarda para efetivo desenvolvimento da educação de qualidade. 

  

  



 

Página | 10  

 

PLANO DE METAS ANALÍTCO E INSTITUCIONAL – 2022/2026 

 

No campo Administrativo: 

 

1 – Concessão de Uso de Espaço Público 

  

Considerando o cenário econômico do país, que apresenta uma acentuada crise, e 
diante da redução da previsão orçamentária para os próximos anos, o gestor deve estar 
preparado para proceder com ações que visem a manutenção do Campus. 

Assim, o objetivo da gestão é criar possibilidade de convênios para uso dos espaços 
coletivos do Campus, observando que o princípio do convênio deve perseguir, 
demonstravelmente, o interesse público, e que todo recurso, de qualquer natureza, que 
a ele for destinado deve ser aplicado na forma estrita ao trabalho pedagógico do 
Campus. 

Para realização dos convênios e parcerias, o Conselho Escolar será consultado e toda a 
proposta passará pelos procedimentos administrativos oficiais e com ampla divulgação. 

 

 

2 – Adequação e reforma das Salas Ambiente 

  

Considerando que o Campus Realengo II vem desenvolvendo projetos de grande 
relevância pedagógica, há necessidade notória de redistribuição das salas ambiente e a 
readequação de outras.  

Para atingir esse objetivo, será criado o GT de projetos, para auxiliar a Direção na escolha 
dos espaços e na dinâmica de uso. Será avaliado o impacto orçamentário para a 
conservação, manutenção e adequação desses espaços para elaboração de um 
planejamento de captação de recursos ou de redirecionamento do orçamento do 
Campus. 

Nossa proposta é que esse GT seja permanente, formado por professores do Campus e 
membros da equipe pedagógica. 

 

 

3 – Ampliação e adequação dos Quadros de TAE no Campus 

  

A gestão moderna e estratégica deve primar pela capacitação, adequação e organização 
sistêmica da instituição. Visando o treinamento e capacitação de recursos humanos para 
tarefas que requeiram especialização, nossa meta é que os setores contem com os 
servidores preparados e satisfeitos no trabalho. Além de exigir que o quantitativo de 
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TAEs esteja em consonância com a legislação vigente e que permita o trabalho 
adequado, com garantia de qualidade e resultados satisfatórios. 

 

 

4 – Ampliação dos quadros docentes do Campus 

 

Ainda que atualmente a gestão da carga horária docente não esteja sob 
responsabilidade do campus, será importante uma ação coordenada em conjunto com 
os espaços de deliberação institucional, na luta pela ampliação do quadro docente do 
campus.  Entendemos que além de necessária, esse aumento no número de docentes é 
essencial para que possamos atender de modo adequado os estudantes dos diferentes 
segmentos e, simultaneamente, permitir que o tripé ensino, pesquisa e extensão 
possam efetivamente se tornar realidade. Para isso, será estabelecido canal permanente 
de diálogo com as coordenações gerais de departamento para elaboração de estratégias 
junto à Reitoria e ao MEC para a ampliação dos códigos de vagas para a instituição.  

 

 

 

“Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora 

A presença distante das estrelas!” 

(Mário Quintana, Das Utopias - 1951) 

 

 


