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O atual Instituto de EducaçãoO atual Instituto de Educação
Rangel Pestana, está localizado no
centro da cidade de Nova Iguaçu, na
Baixada Fluminense, estado do Rio de
Janeiro. Ele foi criado em 1933, com
o nome de Grupo Escolar Rangel
Pestana, oferecendo o 1º segmento
do Ensino Fundamental. Um anexo foi
construído para abrigar o segundo
segmento e o Ensino Normal. Em
1966, surgiu o Instituto de Educação
de Nova Iguaçu, que posteriormente
recebeu o nome atual.



Grupo Escolar Rangel Pestana



Grupo Escolar Rangel Pestana



Somente no início da década de 60 éSomente no início da década de 60 é
que surgiu o Instituto de Educação de
Nova Iguaçu, criado através do Decreto
nº 4929, de acordo com o D. O.
dezembro de 1961. No entanto, a
escola só recebeu a autorização para o
funcionamento pleno através do
Parecer nº 230 de 10 de fevereiro de
1966, homologado por ato de 18 de
maio de 1966 e publicado em 18 de
agosto de 1966.
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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE NOVA IGUAÇU



Instituto de  EducaçãoInstituto de  Educação
de Nova Iguaçu



O Instituto de Educação de Nova IguaçuO Instituto de Educação de Nova Iguaçu
iniciou  o seu funcionamento com o 

Curso Normal.



No  início  da década  de  70, entretanto,No  início  da década  de  70, entretanto,
houve  um  fato  determinante

que  mudou  a  história  de  duas  escolas  
distintas –

o  Grupo  Escolar  Rangel  Pestana 
e  o Instituto de Educação  de  Nova  Iguaçu 

foram  unificados.



E ASSIM SURGIU



• O prédio do antigo Grupo Escolar Rangel
Pestana foi tombado pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Cultural (INEPAC), pois tem um estilo
considerado legitimamente nacional, o chamado
estilo neocolonial brasileiro, de acordo com a
ideologia nacionalista vigente à sua construção,
na época do Estado Novo – uma parte do período
do governo ditatorial de Getúlio Vargas na
presidência do Brasil (1937 / 1945). De acordo
com o que consta no processo de tombamento, o
prédio conta com uma decoração semelhante ao
chamado estilo missiones ou mission style muito
propagado no continente americano. O
tombamento corresponde ao Processo: E-
12/0.117/89; Tombamento Provisório: 12.06.1989.



O Instituto de Educação Rangel PestanaO Instituto de Educação Rangel Pestana
oferece atualmente:
�Formação de Professores– Ensino  Médio

(Horário Integral)
�Formação Geral – Ensino Médio
�NEJA – Ensino Médio



O IERP tem uma importância emO IERP tem uma importância em
Nova Iguaçu, , por ser reconhecido pela
população local como uma instituição
de qualidade e por ser referência na
formação de professores do município,
atendendo não só os moradores locais,
mas também moradores de vários
outros municípios da Baixada
Fluminense.



Com o correr dos anos e comoCom o correr dos anos e como
forma de reconhecimento à sua
notoriedade expressiva no
município, que persiste até hoje, o
IERP recebeu em 1993 o 1º prêmio
de qualidade de ensino.



http://www.escol.as/179624-ie-rangel-pestana

Ano Ideb Projeção 
Ideb

Municípi
o Ideb

2005 4.6 - 3.1

2007 4.8 4.7 3.0

2009 5.2 5.0 3.1

2011 4.9 5.4 3.1

2013 0.0 5.6 3.4

2015 0.0 5.9 3.6

2017 - 6.2 4.6

2019 - 6.4 4.9

2021 - 6.6 5.2

Índice do IDEB do IERP



QUADRO DE DIRETORES,QUADRO DE DIRETORES,
COORDENADORES E DEMAIS
AGENTES QUE CONTRIBUÍAM PARA
A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E
EFETIVA ADMINISTRÇÃO DAS
ESCOLAS PÚBLICAS, ANTES DO
SUCATEAMENTO QUE VEM
OCORRENDO NOS ÚLTIMOS ANOS.



O funcionamento do Instituto de Educação de Nova Iguaçu dava-
se em turnos diurnos e noturnos com o 1º e 2º graus. Sua organização
administrativa e pedagógica era composta dos seguintes setores:
Direção, Secretaria Executiva, Conselho de Pais, Conselho Estudantil,
Coordenação Geral, Supervisão de Ensino de 1º e 2º graus, Equipe de
Assessoria e Planejamento Técnico-Pedagógica (Comunicação e
Expressão, Estudos Sociais, Ciências, Formação Técnica, Atividades
Comunitárias, Aperfeiçoamento e Extensão), Atividades Auxiliares
Pedagógicas (Serviço de Orientação Educacional, Audiovisual, Biblioteca,
Equipe de Assessoria e Planejamento Técnico-Administrativo (Secretaria
de Ensino, Caixa Escolar, Administração de prédio e segurança) e
Atividades Auxiliares Administrativas (Setores de Pessoal, Almoxarifado,
Zeladoria, Mecanografia e Assistência Médica-Odontológica).



HOJE TEMOS MUITO MAIS ALUNOS,
CONTAMOS APENAS COM QUADRO
DIRETORES, DUAS COORDENADORAS
PEDAGÓGICAS, UMA ORIENTADORA
EDUCACIONAL E UMA COORDENAÇÃO DE
TURNO POR BLOCO.

OS OUTROS PROFISSIONAIS SÃO
TERCEIRIZADOS.

O QUE NOS FAZ PENSAR.
POR QUE SERÁ QUE OS MENTORES DA “ESCOLA SEM
PARTIDO” NÃO SEM PREOCULPAM COM AS CONDIÇÕES
DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA PÚBLICA?



TODOS OS DIRETORES, ANTES DA NOSSA PRIMEIRA
ELEIÇÃO DE DIREÇÃO, FORAM POLÍTICOS OU
EMPRESÁRIOS DO RAMO DE EDUCAÇÃO.

Mesmo antes de serem institucionalizadasMesmo antes de serem institucionalizadas
as eleições para direção o IERP já
escolhia o seu diretor através do voto da
comunidade escolar.

Em 2012 quando o Secretário deEm 2012 quando o Secretário de
Educação exonerou a nossa direção
eleita, houve uma reação em toda
comunidade escolar.











Foi nesse contexto, que impuseram uma
direção autoritária, que cumprisse o
papel de “pulverizar” os professores do
IERP. Expressão utilizada pela Secretaria
de Educação.

Uma das formas utilizada foi a redução
do número de alunos de 1400 reduziu-se
para 980, com essa redução iniciou-se a
pulverização dos professores no IERP.



Iniciam-se as  sindicâncias Iniciam-se as  sindicâncias 
com  acusações absurdas, 

mentirosas, inventadas, 
próprias de quem abusa do 

poder a seu favor, ou melhor, a 
favor de projetos políticos 

arquitetados por aqueles que 
não “querem” a igualdade 

social, mas sim um único poder 
ou um único lado. 



Os processos não se concluíam nunca,Os processos não se concluíam nunca,
passava um tempo e tínhamos que
retorna, para mais uma vez nos explicar.

Como não nos abatíamos comComo não nos abatíamos com
a perseguição e opressão.

Continuávamos participando de grevesContinuávamos participando de greves
e mobilizações em prol dos nossos
direitos e melhores condições de
educar nossos estudantes.



Nosso compromisso com os alunos eNosso compromisso com os alunos e
alunas era sempre esclarecer os motivos
que nos levaram a greve ou qualquer outro
ato em favor do magistério.



Ministrando aula com áudio visual, umaMinistrando aula com áudio visual, uma
professora fazendo mural no corredor da
escola, queria que eu interrompesse a aula
para usar a tomada com cola quente.

O mais estranho é que haviaO mais estranho é que havia
outras tomadas disponíveis.

Pasmem, por garantir a aula dosPasmem, por garantir a aula dos
meus alunos, respondi a mais uma
sindicância!!!



Por último, e a que me rendeu uma
suspenção de pagamento nas duas
matrículas por cinco dias, foi a
sindicância por doutrinação
ideológica, segundo chefe de
gabinete do Secretário de Educação
estava em suas mãos um áudio de
uma aluna em que eu explicava os
motivos da greve de professores do
estado do Rio.



Sendo pedido o inteiro teor doSendo pedido o inteiro teor do
processo, não me foi
apresentado até hoje o áudio da
aluna.



No ano de 2016 professores da rede pública
estadual do RJ entram em greve a partir de 2
de março.



Em 18 de abril de 2016 os alunos e asEm 18 de abril de 2016 os alunos e as
alunas ocupam o IERP fazendo várias
reivindicações.

Principalmente o fim do autoritarismo e
melhorias para a educação pública.









“NINGUÉM EDUCA NINGUÉM, 
NINGUÉM EDUCA A SI MESMO,

OS HOMENS SE EDUCAM ENTRE SI,
MEDIATIZADOS PELO MUNDO.”

PAULO FREIRE
PEDAGOGIA DO OPRIMIDO


