
Cópia da Carta lida, aprovada e aclamada em Assembleia dos servidores do 

Colégio Pedro II em 26/ 06/ 2012 
  
Estamos aqui para falar um pouco da situação do mais novo segmento em expansão na 
instituição: a EDUCAÇÃO INFANTIL. 
  
Somos professoras do Departamento do Primeiro Segmento e, atualmente, lecionamos 
na Educação Infantil do Colégio Pedro II. Entretanto, como não existe um departamento 
específico, ficamos sem ter uma representatividade, uma vez que a chefia de 
departamento assim como a direção de ensino alegam ingerência acerca da liberação 
para estudos. 
  
Declaramos que trabalhamos mais do que os professores dos demais Departamentos, 
pois os professores de 40h (efetivos e contratados) cumprem 5 períodos semanais, e, os 
de DE cumprem 6. A hora/ aula possui 30 minutos. Dessa forma, os docentes de 
Educação Infantil cumprem até 36 tempos de aula mais 2 de planejamento/ SESOP ou 
atendimento a pais, diferentemente do que ocorre no nosso Departamento. Os nove 
tempos de aula são corridos, não permitindo ao professor nem sequer um intervalo, que 
acabam acontecendo nos tempos destinados ao Planejamento Individual, quando é 
possível. 
  
O mobiliário licitado com verba de 2011, ainda não foi entregue e estamos trabalhando 
em mesas e cadeiras de plástico e outras emprestadas do prédio do Primeiro Segmento, 
que apesar da mobilidade, são impróprias para a faixa etária que atendemos e 
inadequadas para o espaço físico   que ocupam. Os brinquedos comprados para as salas 
de aula e para o pátio também não chegaram. Recebemos apenas jogos didáticos. Os 
brinquedos que os alunos utilizam em sala de aula são os que os professores trouxeram 
de suas casas. Além disso, o pátio interno encontra-se no cimento, levantando uma 
nuvem de poeira toda vez que é utilizado, podendo causar alergias e doenças 
respiratórias tanto nas crianças, que ficam vulneráveis, quanto nos professores. 
  
No início do período letivo (final de março/2012) fomos informadas que o mobiliário 
seria provisório, mas já completamos 3 meses de funcionamento e continuamos na 
mesma situação inicial. Cabe lembrar que na greve do ano passado encaminhamos 
como ponto de reivindicação o adiamento da Educação Infantil até que o projeto fosse 
discutido com a comunidade, houvesse estrutura e concursos para docentes efetivos e 
nenhum destes pontos foram garantidos. 
  
Apesar de todas as dificuldades, o trabalho que vem sendo realizado é louvável, pois o 
comprometimento do corpo docente é enorme. Mas não contamos com funcionários 
técnico-administrativos para dar o suporte ao trabalho docente. 
  
A sala de informática possui um laptop para cada aluno, porém, os mesmos não são 
ligados em rede e ainda funcionam sem internet. O que limita a sua utilização 
pedagógica. 
  
A maioria do corpo docente é contratado: dos 11 professores de Educação Infantil, 
apenas 2 são efetivos e, dos 4 professores de atividades, apenas um é efetivo. Dos 18 
professores aprovados no Processo Seletivo para a Educação Infantil, 9 desistiram, 
sendo que alguns até chegaram a lecionar por um curto período de tempo. Dessa forma, 



estamos atuando com menos 3 professores de Educação Infantil e 1 de Educação Física, 
em desacordo com o projeto inicial, que, aliás, não foi sequer discutido com a 
comunidade escolar. 
  
É importante enfatizar que não estamos questionando a qualidade do professor 
contratado, mas nos preocupando com os investimentos de Formação Continuada que o 
Colégio tem nos destinado. Antes de iniciarmos o ano letivo, estivemos imersos em um 
curso com profissionais de Referência e vasta experiência na Educação Infantil, mas 
sabemos que daqui a menos de 2 anos, novos professores estarão chegando e todo o 
investimento feito terá se perdido pois alguns já se foram. De que forma daremos 
continuidade ao Projeto Pedagógico que estamos construindo? 
  
Apesar de todo o empenho da Equipe da Educação Infantil, consideramos essencial 
termos uma estrutura física e pedagógica, que nos assegure o pleno desenvolvimento de 
nosso trabalho com a segurança e a qualidade, que tradicionalmente esta egrégia 
instituição, que é o Colégio Pedro II, tem oferecido para a sua Comunidade Escolar. Por 
isso solicitamos à Direção Geral, que providencie: 
  
1. A instalação do Mobiliário apropriado para o prédio da Educação Infantil; 
2. A recomposição imediata do quadro de docentes; em caráter emergencial para a 
Turma 32, na qual os professores (de educação infantil e atividades) estão trabalhando 
sozinhos com 18 crianças de 5 anos, sem o bidocente; 
3. Concurso imediato para a contratação de funcionários técnico-administrativos que 
dêem suporte aos professores nas demandas do cotidiano da Educação Infantil; 
4. Regularização da carga horária de trabalho dos docentes, garantindo o princípio 
constitucional de isonomia; 
5. Instalação de linha telefônica, rede e internet banda larga no prédio de Educação 
Infantil. Em caráter emergencial, para a Sala de Informática; 
6. Aquisição dos brinquedos para as salas de aula e para o pátio, pois o único espaço 
com brinquedos próprios da escola é o Espaço Crimilim, que fica fora do Prédio da 
Educação Infantil. 
  
Finalizamos nossa carta, esclarecendo que ela representa as nossas angústias, 
inquietações e reivindicações sobre um trabalho que, sobretudo, acreditamos, 
valorizamos e amamos. 
  
Para nós, tem sido muito difícil sustentar um projeto que não possui o suporte adequado 
à sua realização.  
  
Afinal, ao Pedro II é TUDO ou NADA? 
 

Servidores do CPII em Greve 


