
BARBA ENTREGA A REFORMA DO CAIC

  

O prefeito Oswaldo Barba entregou na manhã desta terça-feira (16), a reforma do prédio da
EMEB Afonso Fioca Vitalli (CAIC), no cidade Aracy. A reforma contou com investimentos da
ordem de R$ 2.037.956,62, sendo R$ 1.834.160,96 de convênio com o Governo Federal, por
meio do Ministério da Educação (FNDE), e R$ 203.795,66 como contrapartida da Prefeitura.

  

  

Participaram do evento a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade,
Cidinha Duarte, o deputado federal, Newton Lima, a secretária municipal de Educação,
Lourdes Moraes, a diretora do CAIC, Débora Cristina Campos Moretti, e o administrador
regional do Cidade Aracy, Lucindo Gonçalves da Silva.

  

  

A reforma constituiu na construção do pátio externo, muro de arrimo e muro de fechamento
(sendo pintado do lado externo com arte grafite), construção de cobertura metálica, colocação
de elevador para acessibilidade, troca de todas as janelas e portas (mais iluminação e
ventilação), pintura da quadra de esportes e de todo o prédio, reforma de todos os banheiros,
atendendo às exigências de acessibilidade, piso de concreto polido nas salas e corredores
(2.100  m²), colocação de forro de PVC (2.067 m²), revestimento da escada com piso de
granito, instalação de novo playground, colocação de mais postes de iluminação na área
externa (52 postes) e reforma das 26 salas de aula.

  

  

As salas de aula da escola são utilizadas nos períodos da manhã e tarde com 43 turmas, além
de 1 sala à noite para as aulas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A escola mantém
ainda os programas Escola Nossa e Mais Educação.
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O CAIC atende 1.136 alunos na faixa etária de 6 a 10 anos (ensino fundamental de 1º ao 5º
ano), realizando 1.250 atendimentos (incluindo o programa Mais Educação). Ao todo, são 75
professores.

  

  

Lourdes Moraes relata que a reforma do CAIC contemplou vários aspectos, entre eles a
questão da acessibilidade, com a colocação de um elevador que visa atender as pessoas com
deficiência.

  

  

“A reforma que fizemos aqui no CAIC foi pensada e contou com a contribuição da direção e
dos professores. Todos os espaços da escola foram adequados, deixando-os mais
confortáveis, principalmente para os alunos”, finalizou Lourdes.

  

  

Para o prefeito Oswaldo Barba, que em seu governo sempre priorizou a educação, a reforma
do CAIC foi um enorme desafio, uma vez que trata-se da maior escola municipal e, durante o
período das obras, os alunos precisaram ser transportados para estudarem em outro local.

  

  

“Estou muito feliz em entregar a reforma do CAIC. Veja que investimos mais de R$ 2 milhões
nesta obra, recursos que dariam para construir 2 CEMEIs, mas era uma obra necessária e que
nós estamos entregando hoje para a comunidade”, ressaltou Barba.
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