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Por Pattricia Viviane
O entusiasmo do bairro de Jardim Brasil II estava estampado no sorriso das
crianças e familiares, nesta quarta-feira (12.02), durante a inauguração da
Escola Princesa Isabel. A estrutura, que era da rede particular, foi adquirida
pela Prefeitura de Olinda e transformada na primeira escola municipal da
localidade.
Antigo anseio da população, a unidade terá condições de atender também
crianças de Peixinhos, Jardim Brasil I, Ouro Preto e Cohab 7RO. O prédio irá
beneficiar 368 estudantes dos ensinos Infantil (4 a 5 anos) e Fundamental (6 a
10 anos), em dois turnos, manhã e tarde.
O investimento na intervenção física do prédio foi de aproximadamente R$ 364
mil. A unidade já está funcionando com sete salas de aula climatizadas,
banheiros, sala de direção, cozinha, secretaria, almoxarifado.
A Escola Municipal Princesa Isabel traz também uma proposta inovadora, o
Cantinho de Leitura. Em todas as salas de aula os estudantes terão 30 minutos
destinados à leitura, inicialmente, e, no segundo momento, depois de já ter
adquirido o gosto pela leitura, o nível fundamental terá a leitura dirigida.
O prefeito de Olinda, Professor Lupércio, afirmou estar muito feliz em poder
realizar o sonho antigo dos moradores, inaugurando e requalificando escolas.
“O bairro de Jardim Brasil não tinha escola. As crianças estudavam em lugares
mais distantes, como Peixinhos e Ouro Preto. Entregamos uma escola de
qualidade e os estudantes também ganharão uma quadra poliesportiva”,
adiantou o prefeito.
O secretario de Educação, Esportes e Juventude da cidade, Paulo Roberto
Souza Silva, agradeceu e parabenizou o envolvimento mútuo de sua equipe e,
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especialmente, dos pais e mães de estudantes, além de lideranças
comunitárias. “A maior obra de uma comunidade é uma escola, fica pra sempre
e transforma a vida das pessoas”, afirmou.
Mãe de três filhos matriculados na Escola Princesa Isabel, a dona de casa
Elizabeth Nascimento disse que o sentimento é de realização. Agora, as
crianças não precisariam estudar em locais mais distantes. “A escola é melhor
que uma particular. Elas têm merenda e ainda salas climatizadas. Tudo
limpinho”, elogiou.
Investimento: Desde o início da gestão do prefeito Professor Lupércio sete
novas escolas e anexos foram inaugurados. A Escola Municipal
Princesa Isabel foi a oitava. No total, hoje são 72 unidades de ensino em toda
rede municipal. Para o ano letivo de 2020 estão previstas, em março, a entrega
da creche Bartolomeu Aroucha, em Jardim Atlântico, e mais uma escola de
tempo integral, o CAIC, que será a quarta unidade em tempo integral. Em
2019, a Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Juventude fechou o ano
investindo R$162 milhões. Para 2020, a previsão é de aproximadamente R$
197 milhões, ou seja, 22% a mais. O prefeito Professor Lupércio, em 2017,
investiu R$128 milhões, um aumento de 12% em relação ao ano de 2016. A
rede municipal de ensino tem 25 mil estudantes matriculados. Para março de
2020, a Secretaria Municipal de Educação entregará a requalificação do
Centro Municipal de Educação Infantil Professora Norma Colho, e mais uma
creche, a Bartolomeu Aroucha, em Jardim Atlântico.
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