
Desembarquei no CPII em 1984, quando o "Pedrinho" era uma aventura em caráter 

experimental. Eu, com 25 anos, trabalhando desde os 18 numa escola municipal,  achei o CPII uma Ilha 

da Fantasia.  Imaginem! Havia papel ofício para rodar trabalhos no mimeógrafo elétrico! Eu, que vivia 

pedindo papel de computador usado no CEPUERJ,  cortava ao meio, tirava a tirinhas dos furinhos e 

rodava no mimeógrafo a álcool, em casa., achei um absurdo ver colegas reclamando por coisas que não 

estavam imediatamente à disposição , como uns papéis diferentes, tintas, uns materiais que para mim, 

eram muito sofisticados. 

E fui passando,  de novidade em novidade, por muitos setores da Escola.  Trabalhei com Artes, 

depois fui para a Coordenação Administrativa - talvez pelo meu estilo meio lusitano de ser . E nesse 

função, fiquei durante uns 6 anos. 

Daí fui para a Coordenação de Ciências , quase por um acaso, onde permaneci por uns 10 anos. 

Tinha 2 matrículas e na de 20 horas, sempre pegava uma turma para trabalhar com 2 áreas do NC. 

Entre o início da jornada até o 3° ou 4° ano de trabalho,  tivemos a fantástica assessoria do 

grupo do Laboratório de Currículos, do município. Posso dizer que, aliado ao excelente Curso Normal 

que fiz, essa assessoria foi a minha melhor faculdade! 

Esse grupo descortinou para nós,  que começávamos a construir os Pedrinhos, uma forma ímpar 

de abordar os conteúdos pedagógicos sem deixá-los para trás,  fazendo deles assuntos interessantes 

e desafiadores para os alunos. 

No final do ano 2000, entrei de licença maternidade do meu temporão e, ao retornar em 2001, 

fui para a regência de turma, onde fiquei até me aposentar. Primeiro, em 2009 e agora,  em 2021. 

Tive grandes parceiras! Luciana Mello, Lucíola, Maria Emília, Betinha - uma LENDA que a 

maioria de vocês não teve a sorte de conhecer atuando, Ângela Jucá,  idem. Ambas no laboratório de 

Ciências e Betinha também na regência de Núcleo Comum; Vera, que continua firme e forte no leme, 

minha companheira de estudos para o concurso e práticas de sala de aula - continuam minhas parceiras 

de vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença.   

Usei muita música, fiz muitas peças teatrais e apresentações comemorativas pontuais. Virei 

roteirista, coreógrafa, costureira... Tudo isso sem deixar cair a peteca das aulas, sem deixar nada 

para trás. Meu marido implicava, dizendo que existia a Unidade Fábio da Luz do CPII, usando o nome 

da rua em que moramos. 

Algumas coisas não foram boas. Pessoas difíceis,  mães impertinentes e até de má índole 

mesmo, me custaram muitos aborrecimentos, mágoas e até receios mais sérios. Mas, parafraseando 

meu querido Mário Quintana:  

Elas passarão (e já passaram) e eu, passarinho! 


