07/06/2013 – Portal AZ (PI)

ONG doa livros e uniformes para escolas da região norte do Piauí
O cordel é um tipo de livro capaz de estimular o hábito da leitura são características que costumam
encantar as crianças, entre elas a musicalidade das rimas, a temática, que geralmente remete à cultura
nordestina, e as metáforas, que abrem caminho para boas discussões. Por isso, o Instituto Qualidade no
Ensino (IQE), organização não-governamental, apoia iniciativas que fomentem o ensino de qualidade.
Nesta semana, a entidade doou cordéis para a Escola Municipal Pedro Pereira Fontenele, localizada na
zona rural de Parnaíba.

Fabiana de Oliveira, diretora da escola, afirmou que a doação dos livros contribuirá para acelerar o
processo de leitura e escrita das 36 crianças matriculadas na instituição escolar situada na comunidade
Cacimbão. “Percebemos que as crianças têm uma facilidade de trabalhar com cordel, mas não tínhamos
esse tipo de publicação na escola. Agora, temos a certeza que nossos alunos alcançarão o êxito na
escrita e na leitura, porque o cordel é uma ferramenta que enriquece o nosso trabalho pedagógico”,
frisou.
O coordenador de projetos do IQE, Pedro Paulo Cembranelli Lombardi, responsável pela entrega do
material reforçou o compromisso da entidade em apoiar iniciativas que fazem a diferença na educação
pública. “Sempre procuramos identificar ações isoladas ou coletivas daqueles professores e gestores
comprometidos com essa causa”, destacou.

Foram beneficiados ainda alunos da Unidade Escolar Augustinho Brandão da cidade de Cocal dos Alves.
Mais de 200 uniformes escolares foram doados pelo IQE, entidade que atua no Piauí na formação de
professores. A estudante Luana Silva, integrante do Conselho Escolar, afirmou que o fardamento é uma
importante conquista para os alunos da escola. De acordo com ela, por meio dessas parcerias é que os
resultados alcançados são reconhecidos. “Estamos recebendo esses uniformes que são frutos de nossos
esforços. Através do que mostramos temos conseguido parceiros”, completou.
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