
ALUNOS MUNICIPAIS GANHAM 17 MEDALHAS

    ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS GANHAM 17 MEDALHAS EM OLIMPÍADA DE
ASTRONOMIA
  
Na manhã de terça-feira (24), o prefeito Oswaldo Barba esteve na Escola Municipal de
Educação Básica (EMEB) Carmine Botta, no Boa Vista, para a entrega de 17 medalhas
conquistadas pelos estudantes de escolas municipais durante a 12ª edição da Olimpíada de
Astronomia e Aeronáutica (OBA).

Também participaram da premiação o presidente da Câmara, Lineu Navarro, a secretária
municipal de Educação, Lourdes Moraes, o diretor da EMEB Carmine Botta, Domingos Zepon,
e as professores responsáveis pela organização da OBA na cidade.

Das oito escolas municipais de ensino fundamental, sete participaram. Na EMEB Carmine
Botta, cinco estudantes receberam da organização da Olimpíada de Astronomia medalha de
prata e nove de bronze por causa do desempenho na avaliação. 
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Três alunos da EMEB Afonso Fioca Vitali (CAIC), do bairro Cidade Aracy, ganharam medalha
de bronze. Os estudantes das outras unidades receberam certificado de participação.

O presidente da Câmara disse que as escolas municipais são referência na cidade, sempre
ganhando prêmios na área de educação. “Isso se reflete na procura dos pais por vagas nas
escolas de ensino fundamental, que é compartilhado com o governo do Estado”, disse Lineu
Navarro.

A secretária Lourdes Moraes destacou a importância de participar de atividades diferentes
durante o cotidiano escolar, como a Olimpíada de Astronomia, para aprimorar o aprendizado
dos alunos.

O prefeito Barba parabenizou os estudantes pelo desempenho na OBA e falou dos
investimentos na Educação para 2010. “Todas as escolas municipais receberão nova pintura.
Também iremos integrar o sistema com as informações dos alunos, assim os pais poderão
acompanhar pela internet as notas e a frequência dos filhos”.

O prefeito também entregou o certificado de Menção Honrosa a oito estudantes da EMEB
Carmine Botta que participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática Escolas Públicas,
edição 2008.
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