
EMEIs retornam às atividades
Cerca de 580 crianças voltaram para as seis creches do município e 150 novas passam por período de adaptação
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Primeiro dia de volta para as salas de aula foi de rever coleguinhas e brincar na pracinha
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Nova creche terá capacidade 
para atender cerca de 70 crianças
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nÚMErO dE alunOS POr EScOla
| EMEI Pingo de Gente: 115 alunos;
| EMEI Sabor de Alegria: 115 alunos;
| EMEI Dona Dionéa: 110 alunos;
| EMEI Vovô Adail: 120 alunos;
| EMEI Moacir A. Pereira: 90 alunos;
| EMEI Raio de Luz: 180 alunos;
Total: 730 alunos nas Escolas Municipais de Educação Infantil

creches particulares:
| Escola de Educação Infantil Pé Pequeno: 20 alunos com bol-
sas pagas pelo Município;
| Escola Espaço Criança: 20 alunos com bolsas pagas pelo 
Município;
Total: 40 vagas para alunos com bolsas

Aproveitar as férias é bom, 
mas retornar para a sala de 
aula e rever os colegas é me-
lhor ainda. Nesta terça-feira, 
dia 5, cerca de 730 crianças 
retornaram às atividades nas 
seis Escolas Municipais de 
Educação Infantil (EMEIs) em 
Vera Cruz. São 580 menores 
que retornaram e 150 novos 
que ingressam e passam por 
adaptação.

Além da criançada matri-
culada nas escolas da rede 
municipal, também voltaram 
às atividades os 40 alunos 
matriculados em duas escolas 
particulares (20 crianças em 
cada uma), com as quais o 
município mantém convênio.

Na EMEI Raio de Luz, a 
maior escola de educação 
infantil do município, os 
primeiros dias estão sendo 
para que as crianças que já 
frequentavam a creche se 
acostumem novamente com 
a rotina. A partir da próxima 
semana é a vez de receber os 
novos colegas, que passarão 
por fase de adaptação. Con-

Construção da creche está na fase de concretagem

forme Daniele Elis Stoeckel, 
da equipe diretiva, hoje a 
Raio de Luz conta com 140 
crianças. Com as adaptações 
pode chegar a 200 alunos. 

lISTa dE ESPEra
Enquanto para alguns o 

ano letivo já começou, outros 
precisam aguardar a vaga. 
Atualmente a lista de inscri-
tos para as EMEIs chega a 90 

crianças, desde os berçários 
A e B, níveis A e B e pré-es-
cola 1. Estas crianças foram 
inscritas entre os meses de 
dezembro do ano passado e 
janeiro deste ano e, segundo 
o secretário Municipal de 
Educação, Cláudio Stoeckel, 
dessas, cerca de 10% devem 
ainda ser chamadas em virtu-
de de desistências, seja pela 
não adaptação, desistência de 
manter a criança na creche, 
entre outros motivos.

Se a nova creche já esti-
vesse em funcionamento, 
praticamente zeraria a lista 
de espera, tendo em vista 
que terá capacidade para pelo 
menos 70 crianças. Stoeckel 
explica que podem ser feitas 
adequações conforme os 
tamanhos das salas e o nú-
mero de monitores, podendo 
aumentar a capacidade.

ZErar lISTa É POSSÍVEl?
No começo do ano pas-

sado, o secretário Cláudio 

Stoeckel conta que a lista 
chegou a ser zerada. Porém, 
com o nascimento de novas 
crianças, foram feitas novas 
inscrições. “É o sonho de todo 
gestor poder zerar a lista de 
espera. Mas é impossível, 
pois sempre temos crianças 
novas”, frisa. “Acreditamos 
que com o anúncio da nova 
creche e a agilidade na ins-
crição vamos conseguir fazer 
com que a criança espere 
menos tempo até conseguir 
a vaga”, completa. Mensal-
mente ocorrem novas ins-
crições. O cadastro é feito 
na segunda quinta-feira de 
cada mês.

Stoeckel revela que as 
EMEIs atuam no limite e 
que todas as adequações que 
poderiam ser feitas já foram 
realizadas. Por isso, nenhum 
estabelecimento passou por 
ampliação. Agora é preciso 
esperar pela nova creche e 
possíveis desistências.

· EMaTEr
A Emater avisa que nesta ter-
ça-feira, dia 12 de fevereiro, 
haverá reunião no Grupo de 
Mulheres Rurais de Linha Ta-
pera, às 14 horas, no pavilhão 
da Comunidade Católica. E 
neste mesmo dia, reunião 
do grupo de Alto Ferraz, no 
local e horário combinado. 
Na quarta-feira, dia 14 de 
fevereiro, haverá reunião no 
Grupo de Ponte Andréas, a 
partir das 14 horas, na sede 
do SER Nacional. Na segunda-
feira, dia 18, haverá reunião 
no grupo de Rincão da Serra, 
às 14 horas, no Pavilhão da 
Comunidade Católica. Na 
terça-feira, dia 19, haverá re-
união no Grupo de Mulheres 
Rurais de Vila Progresso, no 
Balneário Tobacco Country. 
Na quarta-feira, dia 20, reu-
nião no Grupo de Mulheres 
Rurais de Ferraz, a partir das 
14 horas, no Pavilhão da  
Escola Gonçalves Dias. Na 
quinta-feira, dia 21, haverá 
reunião no Grupo de Mulhe-
res de Linha Dois de Dezem-
bro, às 14 horas, na Escola. 

· EncOMEnda dE alEVInOS
A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural de Vera Cruz 
comunica que estão sendo 
aceitas encomendas de ale-
vinos juvenis até o dia 9 de 
fevereiro. A data de entrega 
está prevista para o dia 12 
de fevereiro, na secretaria. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 
3718-1039.

· carTEIrInHaS
A Secretaria de Educação de 
Vera Cruz realiza a partir de 
hoje, dia 5, até 15 de fevereiro 
a renovação ou confecção das 
carteirinhas de transporte 
escolar. O atendimento será 
das 7h30min às 11h30min 
e das 13 às 17 horas, na rua 
Jacob Doern, 87. É necessá-
rio apresentar certidão de 
nascimento ou documento 
de identidade, foto 3X4 do 
estudante e comprovante de 
residência.

· TalãO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural de Vera Cruz in-
forma que o produtor deverá 
apresentar o seu talão até o 
dia 15 de março para a coleta 
de informações para o cálculo 
do índice de participação do 
município no retorno do ICMS 
e para a atualização do cadas-
tro do estabelecimento rural. 

aGEnda

A obra para a constru-
ção da EMEI Silvérius Kist, 
no bairro Imigrante, está a 
todo vapor, a cargo da Kopp 
Construções. A área foi ater-
rada e compactada, foram  
feitas as ligações hidráulicas 
e elétricas que ficarão sob o 
piso. Nesta segunda-feira, 
dia 4, foram iniciados os 
serviços de concretagem dos 
“radiers”, que são lajes de 
concreto armado em contato 
com o solo, que vão receber 
cargas das paredes e lajes e 
que também servem como 

contra-piso direto, conforme 
explica o engenheiro civil do 
Município, Roberto Mendes. 
Após a cura, que é de 7 dias, 
será iniciada a colocação dos 
painéis de concreto.

Segundo Mendes, a obra 
está dentro do prazo, com 
uma boa margem de mano-
bra, inclusive com a previsão 
de uma antecipação da data 
de entrega, que está prevista 
para o fim de julho. Com a 
creche em funcionamento 
será possível ofertar pelo 
menos 70 novas vagas.


