
Escolas estaduais de Tangará 
vão receber R$50 mil cada uma

EMENDAS SATURNINO

PRÓ ESCOLAS

Governo sanciona lei que 
institui as Escolas Plenas

Escritora tangaraense 
lança hoje sua mais nova obra

‘GRILEGRE’

As Escolas Estaduais 
Emanuel Pinheiro, Pa-
triarca da Independên-
cia e Ramon Sanches 
vão receber R$ 50 mil 
cada uma, por meio de 
emendas do deputa-
do Saturnino Masson 
(PSDB), para aquisição 
de serviços.

De acordo com a dire-
tora da Escola Estadual 
Patriarca da Indepen-
dência Silvana Rodri-
gues Verciano, a escola 
conta com 400 alunos do 
1º ano até o ensino mé-
dio. Para ela, o valor da 
emenda chega na hora 
certa, já que será preci-
so fazer uma cobertura 
de tela na quadra po-

liesportiva. “Precisamos 
contratar uma empresa 
que faça a cobertura, 
com telas da quadra, por 
causa da quantidade de 
pombos que se abrigam 
no teto. Tendo em vista 
que essa quadra polies-
portiva atende além dos 
alunos, toda a comuni-
dade”, declarou Silvana.

Rose Maria Abrahão 
é diretora da Escola Ra-
mon Sanches, que aten-
de cerca de 700 alunos, 
destaca que com os R$ 
50 mil, ela vai fazer uma 
pintura geral na escola. 
“Vamos pintar a escola, 
por dentro e por fora. 
Queremos agradecer 
o deputado Saturnino 
que sempre se preocupa 
com a educação do mu-
nicípio e quando preci-
samos dele, nos atende”, 
disse Rose.

Para a diretora da es-
cola Emanuel Pinheiro 
Vilma Bento Mariano os 
recursos recebidos serão 
investidos na reforma 
do banheiro masculino e 
feminino. “A escola está 
precisando de várias 
coisas, mas a reforma 
dos banheiros é nossa 
prioridade, depois pre-
cisamos também da ma-
nutenção das câmeras 
e colocação de vidros”, 
acrescentou Vilma. 

“Procuro atender as 
demandas que chegam 
até o meu gabinete, me 
preocupo com as insta-
lações físicas das esco-
las de Tangará da Serra. 
Quero que os estudantes 
e professores tenham 
condições dignas para 
um melhor ensino e 
aprendizado”, declarou 
Saturnino.

>> Rosangela Milles
Assessoria de Gabinete

Esse é o segundo livro escrito pela autora Marli Reis dos Santos

Nas diretrizes da Escola Plena constam atividades e práticas inovadoras

Um ressurgimento. 
Uma forma de fazer da 
dor possibilidade de aju-
dar outras pessoas. As-
sim Marli Reis dos San-
tos me pareceu enquanto 
falava de sua mais nova 
criação. Tia Marli, como 
é mais conhecida, lança 
hoje, seu segundo livro 
infantil, ‘Grilegre’.

A autora escreveu o 
livro durante um período 
de recolhimento, quando 
por motivos de saúde, 
se ausentou da sala de 
aula, e contou de forma 
inconteste com  o apoio 
de pessoas próximas para 
lhe animar, incentivan-
do-a inclusive, a escrever 
um segundo livro, já que 

fazem exatos 10 anos da 
publicação de seu livro 
anterior. Com a saúde 
abalada, Marli buscou na 
leitura, na meditação e na 
vontade de ajudar outros 
com seu dom força para 
se levantar. Após termi-
nar o livro, a autora des-
cobriu laços de sua vida 
com a do personagem 
que criou, percebendo aí, 
a força da fé que a move 
e a  guia todos os dias. 
“Essa historinha, essa se-
melhança eu descobri na 
semana passada, quando 
ele já estava impresso 
uma parte da minha his-
tória em formato de pará-
bola. Em 2005 eu estava 
de licença médica,  como 
se eu estivesse na gruta 
da solidão e eu lembrei 
do incentivo de três pro-
fissionais que me incen-

tivaram nesse período  a 
escrever um livro e eu 
acatei a ideia”, relembra 
a escritora. “Eu queria es-
crever sobre os encontros 
consonantais, mas além 
disso, descobri que meu 
livro é rico em trava-  lín-
guas”, relata, aos destacar 
que sem saber contou de 
forma lúdica sua história. 
“Criei então um perso-
nagem muito barulhen-
to, muito tagarela e até 
indiscreto, porque esse 
grilo gosta de cricrilar 
com amigos, o  que acaba 
por estressar quem está 
por perto, e isso significa 
os momentos da minha 
vida, quando as crises de-
pressivas aconteciam na 
frente dos meus colegas 
de trabalho e até de meus 
alunos”, ressalta.

Apesar de muitos mo-

mentos ruins Grilegre 
consegue sair da gruta 
onde está enclausurado e 
assim como a autora, que 
lança hoje sua mais nova 
obra, tem motivos para 
agradecer e sorrir.

Grilegre é uma obra 
indicada para comple-
mentar as atividades di-
dáticas com encontros 
consonantais de uma for-
ma literária. O livro apre-
senta ainda, vários trava
-línguas, onde percebe-se 
a beleza da sonoridade 
das palavras sem trope-
ços, incentivando a leitu-
ra recreativa das crianças

O lançamento acon-
tecerá na Livraria Ideias, 
a partir das 20 horas. 
Durante o lançamento a 
obra será vendida a R$ 
15, posteriormente custa-
rá R$ 20.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

“Procuro atender as demandas que chegam até o meu gabinete”, declarou deputado

O Governo de Mato 
Grosso sancionou a 
Lei nº 10.622, de 24 de 
outubro de 2017, que 
institui as Escolas Ple-
nas na rede estadual de 
ensino.

As Escolas Plenas, 
que funcionam em pe-
ríodo integral, foram 
criadas pela atual ges-
tão da Secretaria de 
Estado de Educação, 
Esporte e Lazer (Se-
duc). Além do ensino 
integral, as unidades 
ofertam, aos estudan-
tes do Ensino Médio, 
um conteúdo pedagó-
gico diferenciado, vol-
tado ao projeto de vida 
de cada aluno.

Nas diretrizes da Es-
cola Plena constam ati-
vidades e práticas ino-
vadoras no processo de 
ensino-aprendizagem, 
como forma de melho-
rar a qualidade da edu-

cação, bem como esti-
mular a participação 
da comunidade escolar 
na elaboração do pro-
jeto político pedagógi-
co da escola.

A lei também am-
para os profissionais 
que atuam nessas uni-
dades, que são esco-
lhidos por meio de 
um processo seletivo 
elaborado pela Seduc, 
atendendo aos requi-
sitos do Ministério da 
Educação.

O abono pecuniário 
dos profissionais para 
o ano de 2017 também 
está previsto na lei, e 
será debitado de forma 
retroativa. No entanto, 
para os próximos anos, 
foi ressaltado que o pa-
gamento é condiciona-
do aos recursos trans-
feridos pelo Governo 
Federal.

Para o secretário de 
Estado de Educação, 
Marco Marrafon, a pu-
blicação é um marco 
institucional.

>> Yuri Ramires | 
Seduc-MT
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