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Conquista ganha creche-escola 
Tudo começou por ocasião da solenidade de outorga do Título de Cidadania Honorária destinada 
ao então deputado federal José Santana de Vasconcelos, em 07 de maio de 2010, em Conquista. 
Naquela data marcante, o deputado em seu emocionado discurso, prometeu lutar incessantemente 
para alocação de recursos que seriam destinados a construção de uma escola–creche em 
Conquista.  
  
Findado o seu mandato como deputado, eis que, assumiu sua vaga na Câmara Federal, seu filho Bernardo 
Santana, que continuou como precursor dos ideais e ações encetadas pelo seu ilustre pai. Bernardo não 
esqueceu a promessa do pai, empenhando-se até conseguir os recursos prometidos, tornando realidade 
um sonho antigo da população conquistense. 
  
Os recursos para construção da escola-creche procedem do Programa Proinfância, do Ministério da 
Educação, no valor de R$ 614.258,00. 
  
Bernardo Santana depois de agradecer ao ministro Educação Fernando Haddad, comunicou 
imediatamente a prefeita Véra Lúcia Guardieiro, a liberação dos recursos. Sensibilizada, Véra agradeceu 
imensamente ao deputado Bernardo Santana pela parceria e pelo brilhante trabalho destinado a 
Conquista. 
  
O governo federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 
Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância), por considerar que a construção de creches e 
escolas de educação infantil bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse nível 
educacional são indispensáveis à melhoria da qualidade da educação. O programa foi instituído pela 
Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) do Ministério da Educação. 
  
 
As escolas construídas no âmbito do programa deverão priorizar a acessibilidade, fazendo as adequações 
necessárias a fim de permitir seu uso por portadores de necessidades especiais, criando e sinalizando 
rotas acessíveis, ligando os ambientes de uso pedagógico, administrativo, recreativo, esportivo e de 
alimentação (salas de aula, fraldários, bibliotecas, salas de leitura, salas de informática, sanitários, recreio 
coberto, refeitório, secretaria etc.). Para tanto, deve-se considerar as orientações da Norma NBR 9050 da 
ABNT. 
  
 
Oportunamente, estaremos divulgando o local da construção, capacidade da escola-creche e outros 
detalhes pertinentes a este auspicioso projeto. 
  
Fonte: FNDE/Proinfânciae 
  

 
 Deputado Bernardo Santana agradece ao minstro Fernando Haddad 

 

27/05/2011
 

 

 
 

Santa Casa de Misericórdia 
(34) 3353 1360  

 
Correio 

(34) 3353 1150  
 

Ambulância 
192  

 
Conselho Tutelar 

(34) 3353 1352  
 

Polícia Militar 
(34) 3353 1343  

 
Polícia Civil 

(34) 3353 1575  
 

Rádio Dinâmica FM 
(34) 3353 2003  

 
Jornal local 

(34) 3353 1135  
 
 

Produção 

  
 
 

Jornalismo 

  

 

Página 1 de 3Prefeitura Municipal de Conquista - Notícias: Conquista ganha creche-escola

02/06/2011http://www.conquista.mg.gov.br/noticias/ler/cod/307



 
 Marquetes ilustrativas da escola - creche 

 
  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

31/07/2010 - CENSO 2010

31/05/2011 - Convite para Audiência Pública

31/05/2011 - Grupo Hane Brilha em São Paulo

31/05/2010 - Garra e Emoção no Festival de Jaguara

31/03/2011 - Recuperação do Horto Florestal
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