
Secretaria Municipal de Educação de Senador Canedo entrega livros 
didáticos e kit de material aos alunos e professores da EJA 

 

Em seu primeiro evento público oficial após assumir o cargo, o prefeito de Senador Canedo, Túlio Sérvio, 
prestigiou, na noite de terça-feira (06/04/10), a entrega oficial de livros didáticos e kits escolares aos alunos e 
professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da rede municipal de ensino. 

A solenidade foi realizada na Escola Municipal Senador Canedo e reuniu estudantes, profissionais da educação e 
autoridades. Durante a cerimônia, foi realizada uma apresentação de música em libras, feita por alunas 
com deficiência auditiva que estudam em escolas do município. 

Em seu discurso, o secretário de Educação, Alexandre Gonçalves, ressaltou as dificuldades pela qual passam os 
alunos da EJA em busca de estudo e de melhor qualidade de vida. "Eles são determinados, heróis de si mesmos. 
Essa oportunidade é um resgate de nossa responsabilidade como professores com aqueles que, apesar de todas 
as dificuldades, privilegiam o conhecimento". 

De acordo com o professor Josefram Ferreira, este foi um momento sem precedentes na educação de Senador 
Canedo. "Hoje é um dia para recomeçar. E a educação está recomeçando. Para os educadores, esse material vai 
facilitar o trabalho e, aos estudantes, vai facilitar o aprendizado". 

Para o prefeito Túlio Sérvio, a educação é a base para o estabelecimento de uma sociedade justa e 
desenvolvida. Segundo ele, a Educação de Jovens e Adultos é muito importante, pois prioriza aquela pessoa 
que, por algum motivo, não pôde frequentar a sala de aula, contando agora com uma chance de concluir seus 
estudos. 

Atualmente, cinco escolas municipais disponibilizam a EJA: Aracy Amaral, que atende 207 estudantes, e conta 
com um grupo de 16 profissionais entre professores e equipe pedagógica; Elias Rocha Ribeiro, com 133 alunos e 
19 profissionais de educação; Senador Canedo, onde 18 profissionais atendem uma média de 230 alunos; Vovó 
Dulce, onde 240 pessoas são atendidas por uma equipe de 17 pedagogos; e a unidade com maior quantidade de 
alunos, a recém-construída Escola Municipal Luzia Maria de Siqueira, que possui 334 participantes e conta com 
equipe de 23 profissionais de educação. 

 


