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Sorrisos sinceros marcam entrega de presentes a
alunos da escola Normélio, no bairro Umbu

U

m futuro melhor se vislumbra quando
se vê próximo e ao horizonte o sorriso
sincero de crianças em seus desejos
realizados junto com seu desenvolver
educacional. E dezenas delas estiveram
felizes a sorrir sob o belo sol que pairava aos
céus da tarde de 16 de janeiro na escola
Normélio Barcellos, no bairro Umbu, na
entrega de presentes arrecadados durante o
Projeto Papai Noel dos Correios e da
Secretaria de Educação de Alvorada. Olhares
ansiosos em expectativa pela lembrança a ser
recebida na ação social estavam estampados
nos rostos dos pequenos alunos que
escreveram cartas ao Papai Noel no ﬁnal do
ano passado solicitando presentes para
alegrar seus dias. A escola escolhida é uma
das maiores do município, com mais de mil
alunos, e atinge uma população de baixa
renda. As correspondências do colégio foram
repassadas pela Secretaria de Educação aos
Correios e voluntários retiravam-nas e
compravam os utensílios que foram dados às
crianças da escola nos dias 26 e 27 de
dezembro e na ação de 16 de janeiro. Entre os

presentes que os estudantes receberam
estiveram bolas, bonecas, skates, bicicletas,
calçados, roupas, materiais escolares,
mochilas. Pais e responsáveis
acompanhavam as crianças em sua festa.
A atendente de enfermagem Elza Vanda
Pereira Lopes, de 57 anos, tem 15 ﬁlhos e três
estudam na Normélio. Ela acompanhava sua
ﬁlha Vitória, de nove anos, que apresenta
síndrome de Down e é cardíaca. Vitória, que
segue adequadamente os estudos e participa
de aulas de teatro, capoeira, demonstrava
muita alegria ao receber a boneca que havia
pedido na cartinha ao Papai Noel. Elza, que
trabalha no Hospital Militar em Porto Alegre,
e tem 28 netos, disse: “Está tudo lindo.

Crianças felizes, a escola é boa. E a cidade
está melhorando”.
O garoto Thales de Freitas, de sete anos,
estava acompanhado da avó, a aposentada
Jurema de Freitas da Silva, de 70 anos e
ganhou uma mochila, lápis de cor, um
caminhão e espada de brinquedos. “ Estou
muito feliz”, ressaltava o aluno do 2º ano com
os presentes nas mãos.
Kauãn Carvalho Flores, de 10 anos, havia
pedido uma bola, mas estava ainda mais feliz
por ter ganhado um skate, fato que não
esperava. “Eu tinha um, mas foi roubado e
depois devolveram, deixaram na cerca de
casa, mas sem as rodas. Agora vou poder
brincar de novo. Esta semana já vou andar
com este que é novo”. O estudante do 5º ano,
que nunca foi reprovado, disse pensar em ser
jogador de futebol ou skatista, mas ressaltou
que vai continuar com os estudos: “Gosto da
escola. Estou até sentindo falta das aulas nas
férias”. Kauãn falou ainda gostar mais de
Matemática.
Thales Cardoso, de oito anos, aluno da 3ª
série, demonstrava sua satisfação com a nova
mochila e o material escolar que recebeu
contendo caderno, canetinhas, lápis, régua.
Seu pai, Natanael Cardoso, de 34 anos, que
trabalha com manutenção predial e tem mais
dois ﬁlhos destacou: “É uma ótima ação esta.

E a escola e seus funcionários são bons
também”.

Vale-livro:
Uma ação educacional da Prefeitura se
destacou no ano passado em especial,
recebendo elogios de diversos intelectuais,
professores, pais, alunos, entidades sociais,

servindo de modelo para outros municípios
do País. A criação do vale-livro de R$ 20 que
beneﬁciou 18 mil estudantes da rede
municipal que puderam adquirir obras
literárias durante a Feira do Livro. O evento
que foi retomado em 2013 levou cerca de
cem mil pessoas à Praça João Goulart, na
parada 48, entre os dias 09 e 13 de outubro. E
milhares de crianças puderam sorrir na praça
com seus livros nas mãos, a maioria tendo
pela primeira vez a oportunidade de adquirir
uma obra para sua leitura e futuro.

