
CEMEI DO EDUARDO ABDELNUR COMEÇA A FUNCIONAR JÁ EM OUTUBRO

  Já a EMEB, que também está sendo construída no bairro, será inaugurada em dezembro

  

  O Prefeito Airton Garcia e o secretário de Educação, Nino Mengatti, anunciaram nesta
terça-feira (10/09) em visita as obras das duas unidades escolares que estão sendo
construídas no Residencial Eduardo Abdelnur, que a partir do dia 7 de outubro as crianças da
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fase 1 a 3 que hoje estão sendo atendidas na escola Enedina Montenegro Blanco, localizada
no Antenor Garcia, já passarão a frequentar o novo Centro Municipal de Educação Infantil
(CEMEI) Carminda Nogueira de Castro Ferreira construído pela Prefeitura de São Carlos em
parceria com Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), um investimento de
R$ 1.607.742,92.

   

  A creche é do tipo 2, com capacidade para atender 220 alunos na educação infantil na faixa
etária de 0 a 6 anos. “A inauguração oficial será realizada somente no dia 26 de outubro,
porém já a partir do dia 7 vamos atender 34 alunos cujos pais moram aqui no Abdelnur e que
hoje utilizam o transporte escolar para levar essas crianças até a escola do Antenor Garcia.
Como são crianças de 0 a 3 não tem porque esperar para atender somente a partir do ano que
vem”, explicou Nino Mengatti, secretário de Educação, lembrando que em 2020 também serão
atendidas crianças das fases 4, 5 e 6.

   

  Débora Moretti, supervisora da Região 9 da Secretaria Municipal de Educação explicou,
ainda, que os pais foram consultados e puderam optar pela transferência ou não. “Vamos
começar em 7 de outubro com essas crianças que serão transferidas, porém se houver
demanda de 0 a 3 aqui no bairro também já vamos atender. As crianças das demais fases e
que neste momento estão sendo atendidas no CEMEI Enedina Montenegro Blanco, cerca de
80 alunos, a partir de 2020 serão transferidas aqui para o Abdelnur”.

   

  A supervisora confirmou que a pedido do secretário vai ser montada uma extensão da Central
de Vagas no Eduardo Abdelnur. “Vamos colocar funcionários no bairro para atender a
comunidade e fazer o cadastro de interesse de vagas tanto para o CEMEI Carminda Nogueira
de Castro Ferreira como para a EMEB Ulysses Ferreira Picollo”.
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  EMEB – A segunda unidade escolar que está sendo construída no bairro, a Escola Municipal
de Educação Básica (EMEB) Ulysses Ferreira Picollo, uma parceria do município com a Caixa
Econômica Federal, por meio do projeto “Espaço Educativo Urbano”, um investimento de R$
4,8 milhões com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com 12 salas de
aulas, além de quadra poliesportiva coberta, laboratórios de informática e ciências, refeitório e
capacidade para até 780 alunos, em dois turnos, será inaugurada no dia 10 de dezembro.

   

  “A nossa ideia é atender inicialmente em 2020, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, 480
alunos nessa EMEB, além de duas turmas no período noturno da Educação de Jovens e
Adultos (EJA). Também, se necessário, nesse primeiro ano vamos atender aqui no prédio do
Ulysses Ferreira Picollo as crianças da Fase 6 da educação infantil. O importante que todas as
crianças do Abdelnur, da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental e os adultos
que querem voltar a estudar, poderão fazer isso no próprio bairro, não dependendo mais de
transporte para deslocamento”, finaliza Nino Mengatti.

   

  “Essas escolas vão melhorar a vida das pessoas, principalmente das crianças do Eduardo
Abdelnur que não terão que ir longe para estudar, possibilitando com isso tranquilidade para os
pais. Estou fazendo minha obrigação de colocar as crianças na escola”, afirmou o prefeito
Airton Garcia.

   

  O prefeito também chamou a atenção para a qualidade dos prédios construídos. “Estamos
fazendo obras de primeira linha, com material da melhor qualidade e mão de obra qualificada.
Estamos levando a estrutura para perto do morador e isso faz toda a diferença”, acredita Airton
Garcia.
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  A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Educação, está investindo, com
recursos próprios, R$ 110.469,10 para aquisição de mobiliário do CEMEI Carminda Nogueira
de Castro Ferreira e R$ 291.459,10 para mobiliar a EMEB Ulysses Ferreira Picollo, porém
novos investimentos devem ser feitos para finalizar a aquisição de eletrodomésticos da escola
de ensino fundamental.

   

  Também acompanharam a visita ao Residencial Eduardo Abdelnur os secretários de Obras
Públicas, Reginaldo Peronti, de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, de Segurança Pública,
Samir Gardini, o chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Leandro Severo, o diretor
financeiro da SME, Celso Batista dos Santos e o comandante da Guarda Municipal, Michel
Yabuki. 

   

  (10/09/2019)
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