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A Educação Infantil no Colégio Pedro II completou 10 anos em 2022. Além de um ano
eleitoral no colégio,  é, também, decisivo para a sociedade brasileira em razão das eleições
para  a Presidência da República, Congresso Nacional, Governo dos Estados e Assembleias
Legislativas. Desta forma, neste novo ciclo que se inicia, é urgente pensar e repensar ações e
propostas  para  a  educação  das crianças  pequenas  em uma instituição  com 184  anos  de
existência.

Esta proposta apresenta um eixo  transversal:  a  defesa e a valorização da Educação
pública, laica, democrática, libertária, inclusiva, civil e socialmente referenciada. Como afirma
Paulo Freire1 (2020, p.102) “[…] a educação se re-faz constantemente na práxis. Para ser tem
que estar sendo.” E estar sendo implica movimento, diálogo, a não existência de esteriótipos e
interditos nas relações, nos posicionamentos e nas posturas.

Esta candidatura, e  o programa que apresenta, vincula-se ao Movimento “O CPII que
queremos”. Movimento de servidoras e servidores do colégio que, ao longo de sete encontros,
nos últimos meses, construiu uma proposta coletiva para um colégio bastante diverso e amplo.
Assim,  está  assentada  em  uma  perspectiva  participativa  de  toda  a  comunidade  escolar:
crianças, suas famílias, servidoras e servidores, trabalhadoras e trabalhadores terceirizados,
perspectiva  que  acompanha  minha  trajetória  dentro  do  colégio,  que  sempre  teve  como
exercício ações coletivas e democráticas.

Sou filha de uma professora e um advogado e, também, filha da universidade pública.
Graduada  em  Geografia  pela  Universidade  Federal  Fluminense  -  UFF  (2001-2006)  e  em
Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ (2007-2011), minha atuação
na carreira do magistério da escola pública se inicia como professora de Geografia na Rede
Estadual do Rio de Janeiro, em 2009, e, mais tarde, como professora de Educação Infantil da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em 2012.

No ano de 2014, cursando o Mestrado em Educação pelo Programa de Pós Graduação
em Educação da UERJ - PROPED/UERJ (2012-2014), ingressei no Colégio Pedro II,  como
docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, na Educação Infantil - DEI. 

Em 2018, fui aprovada no curso de Doutorado em Educação pelo PROPED/UERJ, na
Linha de Pesquisa "Infância e Juventude", com tese defendida no final de 2021. A pesquisa
produzida  contemplou  temáticas  envolvendo  Democracia,  Infância,  Educação  Infantil  e
participação.

Minha trajetória,  ao longo desses oito anos como professora da Educação Infantil  do
Colégio  Pedro  II,  foi  bastante  intensa  para  além  da  minha  atuação  em  regência  com  as
crianças pequenas e meus pares.

1 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2020. 



Desde  2014,  venho  atuando  como  Núcleo  de  Base  do  Sindicato  dos  Servidores  do
Colégio Pedro II - SINDSCOPE e como representante da Associação de Docentes do Colégio
Pedro II - ADCPII no CREIR. Neste mesmo ano, meu primeiro ano na instituição, também atuei
como representante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB (atual Núcleo de Estudos
Afro-Brasileiros  e  Indígenas  -  NEABI).  Mais  tarde,  entre  os  anos  de  2016  e  2017,  estive
também como membro titular da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, por meio
de eleição. 

Outra atuação importante ocorreu quando da organização dos cursos de Licenciatura no
colégio através de grupos de trabalho nos anos de 2017 e 2018. Neste caso, o Departamento
de Educação Infantil teve a oportunidade de contribuir com a grade curricular e ementas das
disciplinas voltadas à Educação, sendo ainda um desejo a oferta do curso de Pedagogia pela
instituição.

Participei do longo percurso até a criação do DEI, momento importante na necessária
institucionalização da primeira etapa da Educação Básica no CPII e atuais, mais recentemente,
como coordenadora adjunta do departamento em 2020 e 2021. No âmbito do departamento,
desde  de  2016  venho  integrando  um  projeto  de  pesquisa,  a  equipe  editorial  da  “Revista
Práticas em Educação Infantil”, do Colégio Pedro II.

A partir desta minha trajetória acadêmica, profissional (dentro e fora do Colégio Pedro II)
e de militância, hoje me lanço a mais um (e talvez o maior) desafio, a Coordenação Setorial do
CREIR, em uma gestão que se propõe participativa e democrática no âmbito de um movimento
amplo maior: “O CPII que queremos”. Movimento este que, conforme já mencionado, vinham
pensando coletivamente as eleições para as Direções Gerais e Reitoria, na intenção de ampliar
o movimento de democratização do colégio.

Os princípios  e  propostas  deste plano de gestão são organizados  através dos eixos
temáticos a seguir, não estando restritos aos limites deste documento. Eles são, ao mesmo
tempo,  o ponto de partida e o convite à construção de uma gestão participativa,  aberta e
democrática para o nosso Centro de Referência em Educação Infantil Realengo - CREIR.

I. VALORES ÉTICOS E HUMANISTAS

1.  Compromisso  com  políticas  institucionais  e  educacionais  antirracistas,  antisexistas  e
anticapacitistas;

2. Pautar a administração do CREIR em uma perspectiva emancipatória e transformadora;

3. Incentivar a participação da comunidade escolar  em espaços de discussão e debate na
busca de soluções coletivas no enfrentamento dos desafios;

4. Buscar relações solidárias, fraternas e horizontais com as famílias, crianças e servidoras e
servidores, assim como com os diversos departamentos, setores e núcleos que compõem o
CREIR;

5.  Incentivar o tratamento igualitário entre todas as trabalhadoras e trabalhadores que atuam
no CREIR: servidoras e servidores efetivos, substitutos e terceirizados;

6.  Defender  a  autonomia  política,  administrativa  e  pedagógica  do  CREIR  e  de  suas/seus
trabalhadoras/es contra quaisquer ataques e precarizações;



7. Ampliar as discussões e ações a respeito da temática africana, afro-brasileira e indígena no
CREIR e sua necessária articulação com o NEABI;

II. TRANSPARÊNCIA, DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO

1. Respeitar e valorizar as discussões e decisões do Conselho Superior, instância máxima do
Colégio Pedro II, e demais órgãos colegiados.

2. Ampliar  a participação da comunidade escolar do CREIR nas instâncias deliberativas do
Colégio Pedro II;

3.  Buscar  a  viabilidade,  em  conjunto  com  a  reitoria,  da  criação  de  um  Conselho  de
Representantes (similar ao Conselho de Campus, aprovado em CONSUP, em um passado
recente);

4. Promover articulações e integração  entre a comunidade escolar do CREIR com os campi
Realengo I e Realengo II prioritariamente;

5.  Definir  a  elaboração  de  um  orçamento  participativo  do  CREIR  em  conjunto  com  a
comunidade escolar;

6. Promover, no mínimo, uma atividade pública de prestação de contas por ano ao conjunto da
comunidade escolar;

7. Fortalecer os processos democráticos de escolha de cargos e representações no âmbito do
CREIR, respeitando a autonomia dos departamentos, setores e núcleos;

8. Ampliar  e aprimorar os espaços que possibilitem a discussão entre docentes e técnicos
administrativos em relação à organização do trabalho administrativo e pedagógico;

9. Garantir a autonomia pedagógica do CREIR frente a qualquer tipo de interferência, assim
como a manutenção de uma estrutura administrativa que atenda sua comunidade escolar e
apoiar possíveis iniciativas que visem sua autonomia administrativa;

10. Apoiar as ações, propostas e organizações da Biblioteca Floresta de Livros, em diálogo
com as práticas pedagógicas produzidas no CREIR pelos diversos departamentos, visando a
expansão de suas ações pela importância das práticas de leitura e do livro para o trabalho com
as crianças pequenas;

11.  Viabilizar  a  atualização  dos  canais  de  comunicação  do  CREIR  para  a  ampliação  da
publicização das experiências e vivências;

12. Reafirmar as deliberações do grupo de trabalho que se dedica a organizar anualmente a
grade  horária  do  CREIR (conhecido  amplamente como “Comissão  de  Horário”  ou  “GT de
Horário”);

13. Buscar como prática institucional o planejamento prévio do ano letivo com a definição de
turnos,  turmas  e  possíveis  duplas  e  trios  docentes,  em  diálogo  com  os  departamentos
pedagógicos que compõem o CREIR antes do início de suas atividades escolares;

14. Realizar avaliações funcionais e de estágio probatório de forma processual e participativa;



15. Valorizar as trajetórias profissionais, formações acadêmicas, interesses e preferências de
cada  servidora  e  servidor  e  dialogar  com vistas  a  respeitar  a  organização  de  cada  setor
técnico-administrativo e suas necessidades;

16.  Ampliar  os  espaços  de  debates  a  respeito  das  demandas  dos  setores  técnico-
administrativos;

17. Acompanhar e validar as ações realizadas dentro do Plano de Gestão de Demandas (PGD)
dos setores e núcleos que por ele optarem e viabilizar, da mesma forma, a flexibilização das
jornadas  de  trabalho  das  servidoras  e  servidores  que  optarem  por  essa  modalidade  de
trabalho,  sem prejuízo  ou redução da capacidade  de atendimento  aos públicos  internos e
externos;

18. Dialogar a respeito da expansão da Educação Infantil para outros campi do Colégio Pedro
II, reafirmando-a como um direito das crianças brasileiras;

19. Incluir as demandas e desejos das crianças do CREIR no planejamento institucional, por
meio  da  escuta  e  observação,  a  fim  de  garantir  participação  das  crianças  nos  processos
deliberativos e administrativos de recursos, tempos e espaços. 

III. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

1. Fortalecer as ações no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas -
NAPNE,  buscando recursos humanos e  materiais a fim de atender à diversidade contida no
conceito de inclusão;

2. Possibilitar ações de formação em exercício da função para qualificação em Educação e
Inclusão para servidoras e servidores;

3. Promover constantemente ações e políticas de acessibilidade no CREIR;

4. Fortalecer as ações e políticas de Assistência Estudantil do Colégio Pedro II no âmbito do
CREIR;

IV. FORMAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO

1.  Fomentar  ações  de formação  continuada  em exercício  da função  para  as  servidoras  e
servidores do CREIR;

2. Viabilizar estudos com critérios transparentes e democráticos a respeito da participação das
servidoras e servidores do CREIR em eventos acadêmicos, sindicais, de movimentos sociais e
correlatos à área da Educação;

3. Ampliar o diálogo com as universidades públicas a respeito de ações de formação para
estudantes universitários;

4.  Incentivar  projetos  artísticos,  esportivos,  culturais  e demais  iniciativas  educacionais  com
outras instituições públicas de ensino;



5. Reafirmar o CREIR como espaço de formação em ações internas e externas, possibilitando
parcerias  como  o   Programa  Institucional  de  Bolsas  de  Iniciação  à  Docência  (PIBIID),
Programa de estágios, incentivo à docência, entre outros;

6. Cooperar com viabilização e desenvolvimento de atividades, ações e propostas no campo da
educação das infâncias, em articulação com outros campi, instituições públicas e movimentos
sociais; 

.7. Valorizar os saberes diversos oriundos de grupos de estudos, trabalhos e pesquisas em que
servidoras e servidores do CREIR atuam.

V. MEMÓRIA, REGISTRO E DOCUMENTAÇÃO

1. Construir ações de gestão de documentos, planejamento e registros pedagógicos, em meio
físico e/ou digital a fim de desenvolver um acervo das memórias, das experiências, vivências e
projetos produzidos com as crianças pequenas;

2. Resgatar e valorizar os sujeitos (crianças, famílias, servidoras e servidores) que construíram
e constroem o CREIR nesta primeira década, bem como suas práticas e experiências.

VI. ESPAÇOS, MATERIAIS E PRÁTICAS

1. Reivindicar melhorias no acesso à rede de Internet e implementação de wifi no CREIR;

2. Compreender o atual estágio das obras em andamento no CREIR e buscar meios para sua
conclusão;

3. Integrar servidoras e servidores, famílias e crianças na delineação de estratégias gerais para
a concepção e manutenção de edificações, reformas no CREIR, assegurando a qualidade dos
processos vividos no cotidiano da escola e as condições de bem-estar dos diferentes sujeitos; 

4. Buscar melhorias nas condições de alimentação das crianças englobando o espaço físico do
refeitório, o mobiliário e os utensílios utilizados;

5.  Debater  a  alimentação  das  crianças  e  os  momentos  de  refeição  no  CREIR,  a  fim  de
melhorar qualitativa e quantitativamente o que é ofertado; 

6.  Desenvolver  ações  de  educação  alimentar  e  nutricional,  estabelecendo  parcerias,  pelo
direito à alimentação saudável, avaliando e monitorando o acesso a alimentos variados e em
qualidade que atenda as necessidades das crianças pequenas;

7. Apoiar ações e iniciativas para que crianças e suas famílias ocupem o espaço da cidade na
promoção do acesso ao patrimônio cultural material e imaterial do município do Rio de Janeiro.

Este  plano  de  gestão  é  pensado  como  um  convite  a  ser  construído  também  no
caminhar, trazendo a trajetória da ressignificação e reconfiguração que o CREIR percorreu ao
longo desses dez anos, tal como as palavras de Kramer (1997)2 nos provocam a pensar:

2 KRAMER, Sônia. Propostas pedagógicas ou curriculares: subsídios para uma leitura crítica. 
Educação & sociedade. vol.18, n.60, p.15-35, 1997.



[...] Toda proposta contém uma aposta. Nasce de uma realidade que pergunta
e é também busca de uma resposta. Toda proposta é situada, traz consigo o
lugar  de  onde  fala  e  a  gama  de  valores  que  a  constitui;  traz  também as
dificuldades  que  enfrenta,  os  problemas  que  precisam  ser  superados  e  a
direção que a orienta. E essa sua fala é a fala de um desejo, de uma vontade
eminentemente política no caso de uma proposta educativa, e sempre humana,
vontade que, por ser social e humana, nunca é uma fala acabada, não aponta
“o” lugar, “a” resposta, pois se traz “a” resposta já não mais uma pergunta.
Aponta, isto sim, um caminho a construir (KRAMER, 1997, p. 19).

Não existe, com isso, um conhecimento absoluto do que é melhor, mais bonito, mais
certo. Existem, sim, opções a serem feitas, apostas em percursos a serem trilhados. Na busca
por espaços de encontro, confronto, diálogo, e negociação de sentidos e saberes em defesa da
educação  das  infâncias,  que  partilhados  coletivamente  favorecem  a  construção  de  uma
educação emancipatória e descolonizadora.

Por fim, este plano de gestão, tanto convite quanto desejo, compreende o CREIR como
um coletivo diverso, composto por crianças e adultas e adultos. Convido a todas e todos, por
meio da poesia de Carlos Drummond de Andrade, a refletirem a respeito das nossas opções
para os próximos anos.

Verdade3

A porta da verdade estava aberta,

mas só deixava passar

meia pessoa de cada vez.

Assim não era possível atingir toda a verdade,

porque a meia pessoa que entrava

só trazia o perfil de meia verdade.

E sua segunda metade

voltava igualmente com meio perfil.

E os meios perfis não coincidiam.

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.

Chegaram ao lugar luminoso

onde a verdade esplendia seus fogos.

Era dividida em metades

diferentes uma da outra.

3 ANDRADE, Carlos Drummond. Verdade, in: Nova Reunião: 23 livros de poesia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2015.   



Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.

Nenhuma das duas era totalmente bela.

E carecia optar. Cada um optou conforme

seu capricho, sua ilusão, sua miopia.


