
PALAVRAS CRUZADAS

EDUCAÇÃO

15PORTÃO, 09 DE NOVEMBRO DE 2018

A Escola Municipal Rosalino Rodrigues Coe-
lho completou 30 anos no dia 15 de abril, e 2018 
está sendo um ano de diversas atividades para 
comemorar as três décadas do colégio. Amanhã 
a escola organiza um jantar-baile, no pavilhão 
da Igreja São Francisco. O cartão custa R$ 25 
para adultos e crianças maiores de 12 anos, e 
R$ 12 para crianças entre sete e doze anos, e 
podem ser adquiridos na escola. O evento terá 
participação do grupo 10 de Ouro, para animar 
a festa. 

A diretora da instituição, Anaclea Fachi, que 
comanda a escola desde 2006, afirma que a ex-
pectativa para a celebração está alta, e que todos 
esperam por um bom espetáculo. “A gente quer 
resgatar as memórias das pessoas que fizeram 
ou fazem parte da nossa história, vai ser bem 
legal. Além disso, esperamos cerca de 180 pes-
soas”, salientou a diretora, que diz estar anima-
da com a proporção que o evento está tomando.

Os portões do pavilhão abrem às 20h, com 
a janta começando às 21h. A partir das 22h, 
ocorrem homenagens para ex-diretores e pro-
fessores da Rosalino, além de brindes e várias 
referências à brincadeiras e jogos infantis. “Por 
exemplo, tem mesas com nome de brincadeiras, 
tipo a mesa pega-pega, a esconde-esconde. Tudo 
isso para resgatar memórias dessa época”, real-
ça Anaclea.

A escola Rosalino, hoje, te 132 alunos. Po-
rém, quando Anaclea assumiu, em 2006, ha-
viam somente 39. “Mais ou menos, 40 crianças 
estudavam na Rosalino por ano na década de 
90. A gente vem crescendo bastante nos últimos 
anos”, lembra a diretora, que avisa que os alu-
nos da escola nessa época são mais do que bem-
-vindos ao baile.

HISTÓRICO
Localizada na rua da Floricultura, no bairro 

Rincão do Cascalho, a escola Rosalino é cari-
nhosamente cuidada pela comunidade. Distan-
te 7,5 quilômetros do Centro, ela recebeu esse 
nome em homenagem a Rosalino Rodrigues Co-
elho, antigo proprietário da área de terras onde 
hoje está instalada.

Rosalino nasceu em 27 de fevereiro de 1889 
e faleceu aos 94 anos, no dia 19 de outubro de 
1983. Casou-se com Clodomira Rodrigues Coe-
lho, com quem teve sete filhos. Considerado por 
todos como uma pessoa trabalhadora, além de 
barbeiro, tinha em sua casa uma sapataria e um 
alambique. Nas horas vagas, atuava como músi-
co com os amigos. 

Durante sua vida, chegou a vender a proprie-
dade onde está a instituição de ensino hoje a An-
tônio Dejalmo de Souza que, mais tarde, doou a 
propriedade à administração para a construção 
do colégio.

Escola Rosalino comemora 30 
anos com festa e homenagens
Festividade será realizada amanhã, no pavilhão da Igreja São Francisco e deverá contar com “casa cheia”

Situada na rua Floricultura, na localidade chamada de Areião, a escola tem hoje 132 alunos
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O colégio foi 
inaugurado em 3 
de outubro de 1989 
pelo então prefeito 
Euclides Xavier de 
Almeida, que na foto 
ao lado, desenlaça a 
fita ao lado da esposa, 
Vanda 

— A escola foi 
inaugurada no dia 3 
de outubro de 1988, 
por Euclides Xavier 
de Almeida, então 
prefeito da cidade.

— Em 2006 foi 
construída uma 
cobertura no pátio 
interno, contribuindo 
para a recreação dos 
alunos. Também 
foram entregues a sala 
da educação infantil 
e a pracinha com 
brinquedos.

— Em 2009 foram 
entregues a 
cobertura lateral do 
pátio, a pracinha de 
educação infantil e 
a sala da turma.

— A escola possui 
quatro salas de 
aula, secretaria, 
cozinha, biblioteca, 
dois banheiros, 
laboratório de 
informática, acesso 
à internet, parque 
infantil, vias 
adequadas a alunos 

quadra
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