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CMEI AUGUSTO SOARES DA CUNHA

EM TEMPO DE
PANDEMIA  COVID-19

Com o  objetivo de amenizar os impactos causados pela
pandemia do novo Coronavírus na vida dos alunos, a
Prefeitura de Governador Valadares organizou a
distribuição de kits de merenda escolar para as famílias
durante este semestre. Foram também entregues os kits
de materiais escolares para que as crianças possam
realizar as atividades da plataforma de formação
continuada da SMED. O CMEI Augusto Soares da Cunha
seguiu todos procedimentos e cuidados para a entrega
desses kits para as famílias que ficaram agradecidas
pela iniciativa.

 EM TEMPO 
DE PANDEMIA 

COVID-19
- 1

KIT MATERIAL
ESCOLAR

- 2

KIT MERENDA
ESCOLAR EM CASA

 E
KIT AGRICULTURA

FAMILIAR
 - 3

AGRADECEMOS AO NOSSO PREFEITO ANDRÉ MERLO E AO SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO JOSÉ GERALDO LEMOS PRATA,   PELA INICIATIVA NESTE
MOMENTO DE  CRISE QUE ESTAMOS VIVENDO.



KIT MATERIAL
ESCOLAR

A diretora da escola Nicoleta Maria Abi - Ali de Araújo,
juntamente com a equipe da escola, organizou a
entrega dos kits escolares para as famílias. A escola
conta com um total de 329 crianças assistidas pelo CMEI
e que lamentam o período de isolamento social em que
estamos vivenciando. No decorrer deste semestre as
famílias retiraram na escola os kits de materiais
escolares que contém: cadernos, mochila, garrafa de
água, apontador, lápis de cor, cola branca, tesoura sem
ponta, giz de cera, porta lápis, régua, canetas
esferográficas, pasta e outros materiais. Tudo de
primeira qualidade. Os cadernos são personalizados
com fotos da cidade. Na contracapa, os alunos
encontram o Hino Nacional e o Hino de Valadares. Já as
mochilas e os porta-lápis vêm com a marca da
Prefeitura de Valadares. Estes materiais irão ajudar as
crianças a realizarem as atividades da plataforma de
formação da SMED.



KIT MERENDA ESCOLAR
EM CASA

O Kit Merenda Escolar em Casa é composto de 5 KG de
arroz, 5 KG de açúcar, 2 KG de feijão, 1 KG de fubá, 1 KG
de sal, 1 KG de farinha, 1 KG de macarrão e 1 óleo. Os
alimentos serviriam para a preparação da merenda que
é oferecida às crianças e adolescentes diariamente, mas
com a suspensão das aulas, o recurso foi revertido em
kits que beneficiarão os 20 mil alunos da rede municipal.

KIT AGRICULTURA
FAMILIAR

A Smed vem trabalhando em parceria com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e
Abastecimento (Sema), que auxilia os produtores dos
distritos de Valadares desde o plantio da matéria prima,
até o transporte e distribuição nas escolas. O.kit de
alimentos da Agricultura Familiar contém rosquinhas,
rapaduras e doces, que fazem parte da dieta dos
estudantes. Sabemos que o isolamento social traz
segurança as famílias, mas isto, sem dúvidas, é um
benefício que traz custos a mais aos orçamentos das
famílias.


