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Mais conforto e qualidade ensino das nossas crianças.

A Prefeitura da Campanha inaugurou na última sexta-feira (14/08) o prédio da Escola Municipal
do Catiguá, na zona rural. O novo local foi reformado e ampliado para oferecer melhores
condições de ensino às nossas crianças.

A inauguração contou com a presença do Prefeito Municipal, Roberto Silva, da Secretária de
Educação, Renilda Marfeli, e da Diretora das Escolas Rurais, Regina Coeli. Os alunos da
escola fizeram apresentações de jogral e música, e acompanharam o professor da Escola de
Música Marcello Pompeu, Samuel Andrade, em suas canções. As professoras que lecionaram
na escola, e hoje estão aposentadas, receberam homenagens de Regina Coeli que,
emocionada, falou sobre os obstáculos que foram superados durante o processo de reforma.

O Prefeito Roberto Silva agradeceu a colaboração de todos no processo, e salientou a
importância da participação dos pais no ensino dos seus filhos, atitude fundamental para que a
reforma e ampliação fossem concluídas. A nova Escola do Catiguá teve seu forro trocado,
novos pisos e novas janelas instalados, e agora conta com mais banheiros e salas, estas com
armários, carteiras e quadros negros novos; além de uma nova brinquedoteca e uma sala de
informática. A cozinha também foi reformada, e um parque com escorregador, gangorras,
balanços e mesas de xadrez foi construído.
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A reforma foi realizada com recursos próprios e também com recursos do Governo Federal,
através do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola). A Escola do Catiguá é a terceira
instituição da zona rural que a Administração 2009/2016 reforma e amplia. Obras desse tipo já
aconteceram também nas escolas do Campo Grande e Margarida Marques de Carvalho. “O
Trabalho Continua!”

{gallery}catigua{/gallery}

2/2

