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O desenvolvimento social da população 
começa com uma educação de 
qualidade, para isso, investimentos em 
recursos humanos e materiais são 
necessários. A Administração Municipal 
no intuito de promover o senso crítico e 
qualificar professores e alunos para 
atuar em um mercado que está em 
constante crescimento, busca realizar 
investimentos que promovam uma 
educação apta a atender as demandas 
da sociedade. Seminários com 
professores, formação continuada, aulas 
de música, entrega de uniformes 
escolares aos alunos, novos veículos 

para o transporte escolar, aquisição de novas classes e cadeiras para as escolas, construção 
de novos espaços destinados a educação infantil, reformas nas escolas municipais, aquisição 
de lousas digitais e netbooks para os alunos, são alguns dos investimentos que a atual 
Administração está executando. Nessa perspectiva, o cenário da educação no município tem 
se desenvolvido, transformando a realidade da educação nas escolas, tanto da cidade quanto 
do interior. Exemplo dessas mudanças podem ser vistas na Escola Firmeza, no interior, onde 
os alunos estão uniformizados, com novas classes e cadeiras escolares e utilizam de 
netbooks no espaço escolar. Para a Diretora da Escola Firmeza, Ladi Maria, os avanços na 
educação do município já são muito consideráveis. “Hoje não há nenhuma diferença entre o 
ensino no interior para o da cidade, os alunos tem condições de interagir com igualdade, pois 
tem acesso aos avanços e as tecnologias”. Ladi destacou também o transporte escolar de 
qualidade, que além da sua função básica, facilita a participação dos alunos em atividades 
culturais desenvolvidas na cidade. Já para o Prefeito Municipal, Luis Henrique Antonello, a 
realização de investimentos na área da educação é um dos primeiros passos para o 
desenvolvimento social, e a Administração através da SMEC, vem trabalhando fortemente 
para criar as condições ideais de avanço. “Estamos nos preparando para entregar 1 nova 
escola de educação infantil no Bairro Artidor Ortiz e, outras 2 também serão construídas, 
sendo 1 no Bairro Cohab e outra no Parque Ibicuí. Estaremos construindo ainda outras 2 
escolas de ensino fundamental, sem deixar de realizar a qualificação dos espaços escolares 
já existentes. Estamos promovendo a formação continuada dos nossos professores e 
realizamos o pacto nacional pela alfabetização na idade certa, tudo isso visando avançar na 
educação de Rosário do Sul.” Ainda segundo Antonello, a Administração Municipal vem 
trabalhando na elaboração de projetos visando captar recursos para aquisição de mais lousas 
digitais e netbooks. “Queremos em um futuro próximo poder chegar a ter em nossas escolas 
municipais 1 computador por aluno”, finalizou. 
 


