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Transporte escolar e 
nucleação marcam

“Se não fosse o transporte es-
colar, com certeza eu tinha ficado 
no 4º ano”, relembra o ex-prefeito 
Valdomiro da Rocha, sobre o depoi-
mento de uma aluna que exemplifi-
ca uma das marcas vera-cruzenses.  
Com o custo das passagens, inaces-
sível para várias famílias, a evasão 
antes era realidade. A implantação 
do transporte escolar municipali-
zado, em 1993, estimulou a fre-
quência em sala de aula e, com 
isso, reforçou Rocha, incentivou o 
aprendizado. “Em Vera Cruz nas-
ceu o sistema do transporte escolar 
para todo Brasil”, completou Guido 
Hoff, realçando o pioneirismo local, 
que inspirou o modelo adotado em 
todo país. Se no início o transporte 
tinha o custo de meia passagem 
para o estudante, logo mais, com 
o aperfeiçoamento do sistema, foi 
integralmente pago pelo Município.

Como todo começo, o transporte 
escolar iniciou modesto, eram con-
duzidos pouco mais de 40 alunos 
das localidades de Linha Capão, 
Travessa Becker, Linha Henrique 
D’Ávila e Linha Tapera até Vila 
Progresso, para estudar na Escola 
Estadual Frederico Augusto Hanne-
mann. Hoje, a Secretaria Municipal 
de Educação contabiliza o transpor-
te de 1.660 estudantes diariamente, 
para educandários das três redes 

de ensino. Os 10 veículos próprios 
mais os terceirizados percorrem 
todo município, de norte a sul, para 
oferecer o serviço e, assim, estimular 
a frequência dos vera-cruzenses nas 
escolas.

Ao longo dos anos, muitos 
prédios escolares foram construí-
dos, ampliados e equipados para 
atender aos alunos. Mas, em 1993, 
a Secretaria da Educação fez um 
estudo e decidiu pela desativação 
de alguns educandários e iniciar o 
processo de nucleação na locali-
dade de Linha Andréas. Os alunos 
que frequentavam as escolas Duque 
de Caxias, 7 de Junho e Wilhelm 
Kahmann foram remanejados 
para a Escola José Bonifácio. Além 
de viabilizar melhor atendimento 
aos alunos, dividindo-os por sé-
rie, proporcionou a retomada dos 
estudos àqueles que residiam em 
localidades onde não havia a 5ª 
série. “A nucleação proporcionou a 
conclusão do Ensino Fundamental 
e por consequência facilitou muitos 
a irem ao Ensino Médio”, ressaltou 
Valdomiro da Rocha. Nucleação 
e pioneirismo na implantação do 
transporte escolar: duas marcas no 
setor educacional que buscaram in-
centivar a permanência dos alunos 
no ambiente escolar e a conclusão 
dos estudos.

Educação Na Escola José Bonifácio, 
que em 2019 festeja
também os 60 anos,
com a nucleação e a
chegada de mais alunos 
foi preciso ampliar prédio

carolina almeida


