
 

 
 

Campo de São Cristóvão, nº 177 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ 
CEP: 20.921-440 – Tel/Fax: 2580-3784 • 3860-6643 • 3860-7503 
Portal: www.sindscope.org.br   e-mail: sindscope@yahoo.com.br 

CNPJ: 29.213.055/0001-61 

 
 

Ofício n° 039/12                                                             Rio de Janeiro, 10 de julho de 2012. 
 
 

 
Ilustríssima Professora, 

 
O comando de greve unificado de servidores docentes e técnicos-administrativos e estudantes 

do Colégio Pedro II vem expor e requerer o que se segue: 
Tendo em vista o avanço do movimento grevista e a forte adesão por parte dos servidores 

técnicos administrativos e docentes e dos discentes (com aprovação em assembleia convocada 
pelos grêmios estudantis co Colégio Pedro II), não está ocorrendo a maioria das aulas. 

Nas Unidades Escolares onde ainda há aulas ou atividades pedagógicas regulares, a 
segurança de todos os envolvidos, em especial dos estudantes, fica comprometida. Setores como o 
Gabinete de Saúde, o SESOP e o quadro de inspetores, todos responsáveis pela manutenção da 
integridade física e emocional da comunidade escolar, tendem a funcionar de forma precária por 
conta do reduzido número de servidores trabalhando. 

O processo educativo se apresenta como uma realidade complexa, onde as diferentes 
disciplinas compõem um todo que busca garantir o desenvolvimento integral do educando. Não é 
possível imaginar que um professor de uma disciplina específica, trabalhando isoladamente, garanta 
a integralidade do processo educativo, assim como não é correto considerar que alguma atividade 
prevista seja acessória e eletiva. Isto significa que a fragmentação do processo educativo é 
prejudicial aos estudantes e, por isso, o calendário deve ser suspenso para todos. 

Direitos garantidos em época de funcionamento regular do Colégio, tais como a recuperação, o 
apoio ou o atendimento nos laboratórios de aprendizagem, ficam seriamente comprometidos e 
especialmente prejudicados os alunos com necessidades educacionais especiais, em função da 
divisão dos calendários e da fragmentação do processo educativo. Da mesma forma, os processos 
administrativos de transferências de unidades ficam dificultados ou impossibilitados, quando as 
unidades escolares têm calendários diferentes. 

Portanto, os seguintes aspectos são determinantes para a suspensão imediata dos calendários 
letivos: 

- o legítimo direito dos servidores docentes e técnicos administrativos e dos estudantes em 
deflagrar a greve; 

- a forte adesão das categorias à greve; 
- a suspensão da enorme maioria das aulas; 
- o provável prejuízo aos estudantes causado pela quebra do processo educativo. 
 
Garantir a todos os estudantes deste Colégio, sem exceção, o direito a uma retomada das 

atividades em iguais condições é o mínimo que podemos querer de uma escola de fato PÚBLICA! 
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À 
Ilma. Sra. Diretora Geral do Colégio Pedro II 
Professora Maria Helena Soares Sampaio 


