RELATO DA PROFESSORA IÊDA DA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA,
EM ITAÍBA/PE

A Escola Municipal “Epitácio Pessoa” está situada no Sítio Cajarana, em
Itaíba, no estado do Pernambuco, foi fundada no ano de 1969. A mesma recebeu
esse nome em homenagem a um Presidente da República. Na época, os
professores não tinham um lugar adequado para ensinar e improvisavam salas de
aulas, embaixo de árvores, casas de taipa e garagem. A escola já foi chamada de
“Dom Vital”, onde vários professores lecionaram. O prédio da escola foi construído
em 2008, a mesma possuía uma sala de aula, uma cozinha, que não era equipada,
uma dispensa, um banheiro que não funcionava, então ficava fechado, e uma
pequena área. Vale ressaltar que a mesma foi construída em um terreno que foi
doado por Cícero Ferreira dos Santos.
Mais tarde, devido a um sorteio realizado por empresas parceiras, com o
objetivo de reformar e levar saneamento para crianças do semiárido, graças a Deus
a nossa escola foi sorteada; a líder de projetos do Instituto Trata Brasil, Edna
Cardoso, uma pessoa abençoada, que veio trazer essa notícia tão boa que deixou
todos da escola e a comunidade muito alegres e os alunos com mais vontade ainda
de estudar.
Durante a reforma, o doador do terreno para construção da escola em 2008
teve novamente um papel importante nessa história, participou ativamente da
reforma da escola, pois ele é pedreiro.
Depois da reforma a vida na escola melhorou muito, muito. Uma coisa que
marcou muito foi a forma do aluno pedir para usar o banheiro, antes com o banheiro
situado em uma roça, feito de saco e forros usados, a criança dizia: “Professora,
vou, licença”. E hoje, graças ao Trata Brasil, o aluno fala: “Professora, posso ir ao
banheiro? ”. A diferença é enorme.
Tudo melhorou. O trabalho das merendeiras, agora com a cozinha equipada
com fogão, geladeira, pia com água encanada. Outra coisa muito importante foi a pia
que ficou para que se pudessem lavar as mãos das crianças antes da merenda, pois
antes da reforma as mãos eram lavadas com a água no balde e a professora

derramava a água nas mãos das crianças com um copinho e iam secando-as para
poder merendar.
A comunidade há muito tempo esperava essa reforma para ver seus filhos
estudarem em uma escola que, além de um bom ensino, oferecesse também uma
boa estrutura para o melhor conforto dos alunos, que se torna a segunda casa da
criança.
Depois da reforma a escola passou a ter uma sala de aula, uma cozinha,
uma dispensa, uma área e dois banheiros - um feminino e um masculino -, tudo
muito bonito, que facilitou sem sombra de dúvidas o trabalho de todos da escola,
das professoras e das merendeiras.
Por estes dias aqui, em nossa região, tivemos alguns dias chuvosos, frios e
na nossa nova escola não passamos mais frio igual como antes, devido às janelas
que eram blocos furados, molhando tudo dentro da sala, além do frio que era muito
grande. Hoje é uma benção de Deus, pois os alunos ficam todos quentinhos e não
precisam mais se amontoar de um lado só da sala.
A prefeitura ajudou, e continua ajudando, pois não deixa faltar água na
escola e já fizeram o pedido de energia elétrica, que já foi protocolado e estamos
aguardando ansiosos.
Enfim, todos foram beneficiados e esperamos que vocês continuem fazendo
esse trabalho maravilhoso em outras escolas para melhorar a vida de outras
crianças e levar de certa forma o progresso as mesmas.

