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Educação 
contra o 

desperdício

Com ou sem crise, os cuidados 
com o patrimônio, o dinheiro e 
o planeta devem ser prioridade

Tere não hesita, responde 

com firmeza:

– O segredo é administrar 

bem.
Em tempos de crise econô-

mica grave, a diretora da Es-

cola Municipal Caldas Júnior, 

Teresinha de Araujo, está com 

as contas da instituição em dia 

e comemorando boas notícias. 

Mas nem por isso desperdiça 

ou descuida da calculadora. 

Ela define prioridades, tenta 

economizar e, muito impor-

tante, passa essa mensagem 

para os alunos. Mesmo os pe-

quenos, da educação infantil, 

recebem orientações como 

apagar a luz e não deixar a tor-

neira aberta.

Leonardo dos Reis, 10 anos, 

personagem da série Educa-

ção em pauta, é um dos que 

já aprendeu essa lição. Conta 

que quando enxerga uma tor-

neira aberta, fecha. Não sai de 

lugar algum sem conferir se 

a luz está apagada. E também 

entende que boa parte do ma-

terial escolar pode ser aprovei-

tado no ano seguinte, para que 

a família economize dinheiro:

– Eu a minha mãe olhamos 

o material no fim do ano, não 

precisa comprar sempre. So-

bra cola, lápis...

A educação financeira na 

Caldas inclui desde a reutiliza-

ção dos materiais dos alunos 

até os gastos com uma grande 

obra. Há nove anos, o telhado 

do ginásio precisa de refor-

mas. Há infiltração e, em dias 

de chuva, as poças de água se 

tornam um risco quando a gu-

rizada corre nas aulas de Edu-

cação Física. O refeitório, que 

existe há mais de 40 anos, tem 

o mesmo problema. Diante da 

crise, a secretária municipal 

de Educação, Marléa Ramos 

Alves, tem tido trabalho extra 

para garantir que as verbas do 

governo federal cheguem a Ca-

xias:
– É doloroso termos proje-

tos prontos e precisarmos es-

perar. Não dá para fazer tudo, 

temos que eleger prioridades.

O telhado do Caldas foi 

incluído nelas e, na semana 

passada, a licitação foi confir-

mada. Leo e Tere comemoram. 

Todos querem um ambiente 

melhor, porém, ensina a dire-

tora, todos também têm a sua 

parte de responsabilidade não 

só com o patrimônio da escola, 

mas também com a natureza:

– A gente precisa cuidar.

Vídeos tratam dos 
recursos da escola 

e da licitação do 
telhado. Assista!

A publicação da 
série Educação em 
pauta é quinzenal.
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