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Histórico:
Esta Unidade Escolar foi inaugurada em 04/11/1980, com a denominação de &quot;Escola
Parque Integrada do Jardim Santa Maria&quot;. Em outubro de 1989, com a Lei Municipal nº
10191, passa a denominar-se oficialmente &quot;Escola Municipal de Educação Infantil
Monsenhor Alcindo Siqueira&quot;.
Quando inaugurada, caracterizou uma grande conquista para a população da região.
Atualmente atende crianças das Fases 4, 5 e 6 no turno da manhã: das 7h às 12h; Fase 3
e 6 no turno da tarde: das 13h as 18h; e 02 turmas do complementar das 7h as 17h.
Desde o seu surgimento a escola já atendia educação infantil e Projeto Recreação, este
último com crianças de 7 à 12 anos. Desta forma a escola foi construída com piscina e quadra
prevendo este atendimento. Atualmente atende também o período integral.
Em 16/05/2007 foi alterada a nomenclatura de EMEI para CEMEI.
Ao longo dos 26 anos de existência, o prédio da escola passou por algumas reformas e
pinturas, sendo que a maior foi em 2006, quando várias áreas do prédio foram reformadas e
feita a pintura total interna e externa da escola. Em 2008 iniciou-se a cobertura da quadra de
esportes,concluida em 2009.
Dados referentes ao patrono Monsenhor Alcindo Siqueira:
Nascido em Cajuru aos 13/06/1906. Ordenado padre em São Paulo em 1931.
Chega a São Carlos em 1935, quando assumi a vice diretoria do Seminário Diocesano de
São Carlos. Foi vice reitor do Seminário Diocesano de São Carlos; Capelão do Asilo Dona
Maria Jacinta e recebeu o título de Monsenhor em 1949.
Esteve ligado durante toda a sua vida ao ofício docente, no Seminário Diocesano.
Diretoras que já atuaram nesta escola desde a inauguração em 1985 até 1998: a
professora Lucia Lorenzo ; de 1997 à 2004, professora Regina Helena Darezzo; de 2005 até
2008, a professora Maria Doralice Grande Matheus;de 2009 até os dias atuais, a professora
Neide Cordeiro Gomes Couto.
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