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7 de Setembro: Educação leva para a avenida a joia do
sertão baiano
Date : 07-09-2017

“Independência: Conquista Joia do Sertão Baiano”. Foi com inspiração neste tema que cerca
de 1.000 alunos da Rede Municipal de Ensino marcharam pela Avenida Integração na manhã
desta quinta-feira, 7, compondo o desfile em homenagem ao Dia da Independência do Brasil.
O tema fez uma alusão ao hino da cidade e foi uma forma de homenagear, neste 7 de
Setembro, não só o país, mas também a cidade. “Este tema foi muito bem escolhido pela
Secretaria de Educação, pois resgata nossa história, os valores, a nossa Serra do Periperi,
homenageando pessoas que contribuíram e levaram o nome da nossa cidade para outros
lugares, as nossas tradições, festas. É um momento em que nos debruçamos sobre nossas
raízes”, realçou o secretário de Educação, Marcelo Melo.
Além da ala de Apresentação Oficial, mais sete alas temáticas foram apresentadas pelos
alunos das escolas municipais. Foram elas: Conquista lá da Serra do Piripiri; Conquista da
Chegança; Conquista de Festas Populares e Tradições Culturais; Conquista de Atrativos
Turísticos; Conquista Diversidade Cultural Artística; Conquista da Comunicação e da
Diversidade Cultural; Educação - Ferramenta de Transformação de uma Conquista.
Numa delas, inclusive, Jota Menezes e a Rádio Clube foram homenageados. O
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radialista prestigiou o desfile e falou da alegria de receber este reconhecimento, principalmente,
vindo de alunos da Rede Municipal. “Não tenho expressão para definir esta homenagem, é a
primeira que recebo. Foi muito boa e eu quero, nesta oportunidade, dividir essa homenagem
com os meus colegas e companheiros da nossa época. Isso é muito importante”, disse.

Os alunos ficaram felizes em contar a história do município e participar do desfile da
Independência. Crianças como a jovem Elen Anjos, 11, que estuda na Escola Municipal Lírio
dos Vales, no povoado Boqueirão. “Achei muito bom participar do desfile do 7 de Setembro. É
muito legal a gente marchar pela avenida, mostrar o patriotismo”, contou.
Raica Chaves, da Escola Municipal Maria Rogaciana, concordou: “É a primeira vez que
participo do desfile do 7 de Setembro, e achei muito legal participar e estar desfilando com as
minhas amigas. Além disso, a preparação foi muito bacana”, afirmou a estudante que fez parte
da ala que homenageou a televisão.
https://www.flickr.com/photos/pmvc/sets/72157686318872483
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