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A Escola Municipal de 

Educação Infantil 

Girassol esteve em festa 

na manhã de hoje, 9 de 

março. Após melhorias, 

o novo prédio que se 

encontra bem 

estruturado e com 

melhor adaptação para 

as crianças, recebeu 

pais, alunos e familiares 

para o início das aulas. 

A cerimônia de boas vindas aos pequenos contou com a presença do Prefeito Luis 

Henrique Antonello, da secretária de Educação e Cultura, Mara de Lourdes Dias, equipe 

SMEC, professoras e funcionárias. Segundo Mara de Lourdes Dias, todos estiveram 

envolvidos e empenhados para que fosse iniciado o mais rápido possível o ano letivo, 

“Estou entregando a vocês esta 1ª parte da escola, porque a 2ª parte começará sua 

construção já na semana que vem que se constituirá de duas salas de aula, melhorias no 

refeitório e cozinha, dois banheiros e área de recreação. A partir de agosto esperamos já 

estar com tudo concluído, para atender um número maior de alunos”. A escola está 

começando as atividades com 112 alunos, sendo 5 turmas de jardim A, e 4 turmas de 

jardim B. Antonello desejou a todas crianças, pais e equipes boas vindas e salientou a 

importância do local adequado para as crianças, “A criança forma sua personalidade até 

os 5 anos de idade e é por isso que as leis dizem que os municípios devem ofertar vagas 

nas escolas. No município de rosário temos falta de vagas na educação infantil, fatos que 

não se resolvem da noite para o dia. Estamos praticamente duplicando novas instalações 

escolares infantis, e iniciando esta semana a construção de uma nova escola no bairro 

Cohab que abrigará mais de 200 alunos. Queremos até metade do ano terminar a escola 



da Artidor Ortiz que já está 90% concluída”. Depois de efetuados pronunciamentos o 

Prefeito e a Secretária de Educação realizaram uma visita nas dependências da escola. 


