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Escola José Bonifácio: 60 anos 
com muita história para contar

Festa ocorre neste domingo, 
no ginásio de L. Andréas. 
Educandário revisita o passado
e comemora suas conquistas

Legenda da foto em uma linha
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Uma trajetória que se mistura com a de 
Vera Cruz, que em 2019 comemorou 
60 anos de emancipação. A Escola Mu-

nicipal de Ensino Fundamental José Bonifácio, 
de Linha Andréas, completa no dia 11 de julho 
a mesma idade, seis décadas, e neste domingo 
faz festa para celebrar esta trajetória.

História de educação que veio antes de ser 
municipalizada, quando era também chamada 
de Aula Evangélica, explica a diretora Neusa 
Meert. O educandário funcionava, inicialmen-
te, na casa ao lado da igreja, onde morava o 
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Um amor que nasceu na Boni
Harri e Renata Blank ingressaram na Es-

cola José Bonifácio em 1960, estudaram do 1º 
ao 5º ano lá. Moradores de Linha Andréas, se 
conheceram na escola e dividiam a classe. É 
claro que na infância jamais imaginariam que 
a amizade amadureceria na vida adulta. Eles 
são casados e hoje relembram com carinho da 
época que estudaram na Boni. Um tempo de 
educação diferente dos atuais, atesta o casal. 
Era de silêncio, de disciplina, de respeito 
aos professores. Não existiam discussões ou 
brigas com professores. “No recreio a gente 
brincava de bola, com bolita ou pedras, mas 
quando passava alguém pela estrada, todo 
mundo parava de brincar, tirava o chapéu e 
cumprimentava”, recorda Harri.

Na sala de aula, eles lembram do rigor no 
ditado. Quem gabaritava por 10 vezes esta 
prova, era presenteado com um caderno 
especial pelo professor. Quando o assunto 
era caligrafia, mais lembranças. Os alunos 

não podiam tirar o lápis do caderno para 
aprender a letra cursiva (emendada), e tinha 
que estar no capricho. O raciocínio lógico 
também era incentivado logo após as ora-
ções, na chegada à sala de aula. O professor 
perguntava a tabuada e na medida que os 
alunos iam acertando, podiam sentar em 
suas cadeiras. 

Renata e o marido relembram com muito 
carinho dos professores, especialmente da-
queles mais rigorosos, que deixaram marcas 
na educação, para toda a vida. Depois de 
deixarem a escola, Harri e Renata acabaram 
convivendo na Juventude Evangélica de Li-
nha Andréas (JELA), assim como nos bailes 
do Salão Schuh, nos jogos de futebol, e co-
meçaram a namorar. Ela aos 22 anos e ele aos 
23 casaram, oficializando o amor que nasceu 
ao dividirem a classe na Boni. Lembranças 
que realçam o aniversário do educandário 
vera-cruzense.

Harri e Renata 
guardam no

álbum fotografias 
do tempo da Boni, 
entre 1960 e 1964

Os 60 anos da EMEF José Bonifácio serão comemorados neste dia 7 de julho, domingo, 
a partir das 10 horas, com culto ecumênico, com a presença do Coral Municipal de Vera 
Cruz. Às 11 horas haverá homenagens, com o descerramento da galeria de fotos dos 
diretores e o lançamento da revista dos 60 anos da Boni. Além do resgate da religiosida-
de, com o culto ecumênico, a programação prevê o resgate cultural, com jogos típicos 
alemães. Ao meio-dia será servido almoço (R$ 25 o ingresso antecipado) e a partir 
das 14 horas, encontro de grupos de danças alemãs, com a presença do Frohtanz e do 
grupo da escola Dona Leopoldina, de Santa Cruz, além do anfitrião, o Sterntanz. A partir 
das 16 horas, Rogério Magrão e banda animam o baile e, para tal, os ingressos custam 
R$ 15. A programação se concentra no ginásio de Linha Andréas, ao lado da escola.

PARTICIPE DA FESTA

EDUCAÇÃO EM 
OUTROS TEMPOS

Para comemorar os 60 anos da 
Escola José Bonifácio, uma revis-
ta será lançada na comemoração 
deste domingo. Nela, muitas curio-
sidades chamam a atenção para a 
história e para a evolução da educa-
ção através dos tempos. Até 1959, 
as escolas eram católicas e evan-
gélicas, pois a religião era muito 
forte. Na de Andréas, somente os 
evangélicos frequentavam as aulas, 
inclusive os professores tinham de 
ser evangélicos. Os católicos estu-
davam na Escola Municipal Nossa 
Senhora Aparecida, ao lado da 
Igreja Imaculada Conceição. 
Se na época em que a Boni foi 
criada a estrutura física era de uma 
sala de aula na casa onde mora-
va o professor, hoje a escola tem 
sete salas de aula, sala de educa-
ção infantil, biblioteca, laboratório 
de informática, sala de materiais, 
cozinha, lavanderia, dois depósitos, 
sala de recursos, secretaria e dire-
ção, sala de professores, saguão 
coberto, áreas esportivas, pracinha, 
faz uso do ginásio da Comunidade 
Evangélica e do campo de futebol 
para prática de educação física, 
banheiros masculinos e femininos, 
banheiros para professores, sala de 
projeção.
Hoje, as crianças recebem merenda 
do município, com cardápio elabo-
rado por nutricionista. Antigamente, 
na maioria das vezes as crianças 
traziam lanche, que era pão com 
banha e açúcar, bolo, pão de milho 
e coalhada, batata doce assada, 
cueca virada (dentro de um saco de 
erva ou de açúcar), algo que a mãe 
preparava em casa, pois não havia 
produtos industrializados. A partir 
de 1973, dentro da sala de aula, um 
armário dividia a sala da cozinha, aí 
a professora encaminhava as ativi-
dades e ela mesma preparava um 
lanche como sopa, mingau de leite. 
Os alunos lavavam a louça e adora-
vam realizar esta tarefa.

professor Armândio Pilger, e acolhia cerca 
de 30 alunos em sua sala, por turno. Com o 
passar dos anos, a escola foi crescendo. Em 
1983 foi inaugurado o prédio municipal, es-
pecialmente construído para ser escola, com 
duas salas de aula, secretaria e banheiros, 
abrigando alunos da 1ª a 4ª série. Já em 1994, 
com a nucleação de escolas, a José Bonifácio 
aumentou o número de alunos e turmas, o que 
motivou a ampliação de 148 para 568 metros 
quadrados, em 1996. O segundo piso veio em 
2004, devido ao crescimento das turmas, e com 
o passar dos anos, mais obras foram feitas.

Hoje, a Boni, como é carinhosamente cha-
mada, conta com 180 estudantes, da pré-escola 
ao 9º ano, atendidos por uma equipe de 20 
pessoas, entre direção e professores, duas 
funcionárias e uma monitora para alunos in-
cluídos. Motivos para a comunidade escolar se 
orgulhar não faltam, atesta a diretora Neusa.

A Boni ostenta o melhor índice no IDEB 
entre as escolas da rede municipal de Vera 
Cruz pelo terceiro ano consecutivo, frisa a 
diretora, que cita mais razões para festejar: o 
envolvimento da comunidade é um deles. “A 
família é participativa, incentiva os eventos, 
defende a escola, se envolve na Feira da Boni, 
e isso reflete na disciplina e no respeito dos 
alunos”, sublinha Neusa.

Além disso, ela elogia a educação traba-
lhada pelos professores, reforçada com a for-
mação continuada que prevê planejamento 
ao longo do ano, e o comprometimento da 
equipe para com a evolução dos estudantes. 
Dentre os projetos da escola, Neusa não es-
conde a alegria em contar com leitura diária, 
nos dois turnos, em meia hora do dia, o que 
tem refletido na comunicação, na oralidade, 
no conhecimento dos alunos. Até para quem 
ainda não lê existe o projeto, momento em 

que os professores fazem a contação de his-
tórias. Aliás, o hábito da leitura é tradição. 
Como a religiosidade era muito característica 
em sala de aula, ao iniciar o dia a professora 
sempre lia uma história bíblica, conta Neusa.

Também a cultura na Boni tem destaque. 
O grupo de danças alemãs surgiu em 2005. 
Entre idas e vindas voltou à ativa em 2017, 
batizado como Sterntanz, e reúne 12 pares de 
alunos e ex-alunos, coordenados pelo profes-
sor Eduardo Caríssimi, que levam o nome da 
escola para além dos limites da localidade.

Além de ser parceiro do projeto Protetor 
das Águas, que cuida das nascentes do ar-
roio Andréas, o educandário possui o grupo 
ambiental Galera da Mata, que se reúne se-
manalmente para ações de ajardinamento na 
escola, limpeza e recolhimento de lixo, plantio 
de árvores e conscientização. É educação que 
vai além da sala de aula, valores para a vida.


