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Primeiros Passos iniciam amanhã
Inaugurada na manhã 
desta segunda-
feira, creche começa 
trabalhos nesta quarta, 
com 38 crianças em 
moderna estrutura
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Os primeiros 38 alunos 
de quatro meses a 
três anos de idade 

serão acolhidos a partir desta 
quarta-feira na primeira cre-
che de Vale do Sol. A EMEI 
Primeiros Passos, que iniciou 
as obras em 2014, recome-
çou em 2016, foi concluída e 
inaugurada nesta segunda-
feira, dia 1º de julho, na rua 
da Emancipação. Com 890,73 
metros quadrados e inves-
timento de R$ 1.034.050,14, 
pago com repasse do Gover-
no Federal, a obra é sonho 
antigo da comunidade e, por 
isso, fruto de comemoração. 
Neste primeiro momento irão 
atuar no educandário oito 
professores, 12 auxiliares de 
educação, três serventes e a 
diretora Rosvida Ernst, para 
atender aos dois berçários e 
dois maternais. Ano que vem 
deve ser ampliada a faixa 
etária até quatro anos, com a 
pré-escola.

Autoridades e  comunida-
de em geral prestigiaram a 
solenidade de inaguração. O 
pequeno Théo, de um ano e 
10 meses, um dos alunos que 
inicia nesta quarta-feira, tam-
bém esteve presente. Junto 
da mãe, a professora Cíntia 
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De acordo com a supervisora educacional da educa-
ção infantil do município, Lucilene silva, após o período 
de adaptações está previsto um cronograma mensal 
de inscrições para as vagas na creche, a exemplo do 
que ocorre em Vera cruz. A estrutura da EmEI Primei-
ros Passos conta com cinco salas de aula e para o ano 
que vem a intenção é atender também pré-escola, 
com crianças de até quatro anos. A capacidade da 
creche é de 94 crianças, mas para isso será preciso 
ampliar o quadro de profissionais.

NOVAS VAGAS

Desenlace da fita marcou fim da obra tão esperadacrianças da EmEI Aquarela apresentaram canções

Estrutura pedagógica pronta para receber os alunos

Kern, o menino já parecia se 
sentir em casa, em meio a um 
ambiente lúdico, repleto de 
brinquedos novinhos, prontos 
para serem experimentados 
e socializados com novos 
amiguinhos. “Muitos já nem 
acreditavam, mas a obra saiu 
do papel, é uma alegria muito 
grande, só temos a agradecer 
por isso estar acontecendo. 
É uma felicidade imensa ter 
um espaço lindo como esse 
para colocar nosso filho para 
aprender a socializar, algo tão 
importante”, frisa a mãe.

OBRA DAS MAIS 
IMPORTANTES
O prefeito Maiquel Silva 

destacou que finalmente Vale 
do Sol sai da relação dos 
municípios que não possuem 
uma creche. “Enquanto ha-
via pessoas desacreditadas 
na conclusão desta obra, es-
távamos empenhados na 
fiscalização dos serviços pela 
empresa responsável. En-
quanto havia pessoas que 
nos criticavam, dizendo que 
esta obra era só promessa, 
aqui estávamos instalando 

mobiliários, espalhando brita, 
fazendo roçada e cortando 
grama”, pontuou o Prefeito, 
emocionado, que disse ainda 
ser um dos pronunciamentos 
mais significativos que tem 
a oportunidade de fazer em 
seus 15 anos de vida pública, 
assim como tem a convicção 
de que essa é uma das obras 
mais importantes da história 
de Vale do Sol.

Os demais pronunciamen-
tos foram todos carregados 
de emoção. Do presidente do 
Legislativo, Vanderlei Martin, 
da diretora da EMEI inau-
gurada, Rosvida Ernst, e da 

secretária de Educação, Deisi 
Blasi dos Santos, que desta-
caram a importância da obra 
para o município que passa a 
contar com a primeira creche. 
Falaram também da gratidão 
em participar deste momento 
ímpar para Vale do Sol. “Era 
uma das metas mais impor-
tantes do governo, e agora é 
realidade”, frisou Deisi, que 
desejou que a creche, com sua 
bela estrutura física e pedagó-
gica, seja ambiente acolhedor 
e palco de muitas vivências fe-
lizes para as crianças de Vale 
do Sol. Os primeiros passos já 
fazem história.


