Falta de profissionais aumenta sobrecarga
e prejudica qualidade do trabalho pedagógico
D

urante todo o ano de 2015 as escolas foram obrigadas a funcionar no sufoco por causa da falta de
profissionais, o que muitas vezes gera piora na qualidade do ensino. A sobrecarga de trabalho
aumentou, em especial para as pedagogas. São elas as responsáveis por organizar e articular o
trabalho pedagógico com as famílias e a comunidade.
Ao invés de resolver o problema, com contratação, a Prefeitura prefere pressionar
as escolas a realizar o serviço, mesmo sem condições adequadas.

A dura realidade das escolas é exemplo
do descaso com a educação
Escolas que possuem até 601 estudantes só contam
com um pedagogo por turno para acompanhar
o trabalho pedagógico
Nas creches (CMEIs), a situação é pior.
Só tem pedagogo no período da manhã
Falta de profissionais gera sobrecarga e obriga
pedagogas e demais trabalhadores da escola
a realizarem atividades que não são da sua área
Mesmo sem condições de trabalho ou estrutura
adequada, pedagogas sofrem pressão da Prefeitura
para melhorar resultados
Mães, pais e responsáveis que procuram a escola
para acompanhar o aprendizado dos alunos
enfrentam fila e muito tempo de espera para
conversar com a pedagoga

Fruet descumpre promessas e ameaça qualidade da educação

A

pesar de todas
as promessas e
propagandas, o prefeito
Gustavo Fruet ainda
não aumentou o
investimento destinado
à educação.
Além disso, suspendeu
a realização de
concursos públicos e
não contratou novos
trabalhadores desde
o ano passado.

Ligue na
Prefeitura e
nos ajude a
cobrar

Conheça as ações necessárias
para melhorar o trabalho
pedagógico nas escolas:
Concurso imediato para contratação
de professores, inspetores e profissionais
da educação infantil
Concurso interno para aumentar o número
de pedagogas nas escolas e CMEIs
Garantia de tempo para planejamento e estudo
para as pedagogas
Fim da pressão imposta aos trabalhadores para
que assumam tarefas que não são da sua área

Vamos cobrar que o prefeito Gustavo Fruet cumpra as
promessas feitas às professoras e professores de Curitiba!
Ligue para a administração municipal e cobre a liberação
do concurso que está atrasado há mais de um ano!

Telefone 3350-8484

Mande também e-mail para a Secretaria Municipal
de Recursos Humanos (smrh@smrh.curitiba.pr.gov.br)
para a Secretaria Municipal de Finanças
(smf@smf.curitiba.pr.gov.br) e ajude a pressionar a Prefeitura
para que contrate mais profissionais da educação!

Ajude a cobrar mais
qualidade para a
educação do seu filho!
O aumento do número de pedagogas
e a melhoria da qualidade da
educação dependem da contratação
imediata de mais profissionais.

