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Prefeitura de Reserva do Cabaçal Realiza Segunda Fase
da Entrega de Uniformes Escolares
Na tarde da última terça-feira (07/06), a Prefeitura
municipal de Reserva do Cabaçal, por meio da
Secretaria Municipal de Educação, realizou a segunda
fase da entrega do Kit de Uniformes Escolares. Nessa
segunda fase os 280 alunos da rede municipal de
ensino foram beneficiados com um conjunto de
agasalho, contendo uma blusa de frio e uma calça.
“A nossa gestão tem tido todo carinho com a educação básica do município, porque acreditamos
que esses investimentos que fazemos na educação iremos estar preparando as nossas crianças
para que se tornem um bom cidadão no futuro, com educação e conhecimento. O conhecimento é
tudo na vida de uma pessoa. Nós temos feito investimentos na remuneração dos professores, na
aquisição de materiais pedagógicos e também o uniforme que é uma das formas de incentivar as
nossas crianças a irem a escola motivados a adquirir conhecimento. Nos comprometemos a
continuar investindo na educação básica do município, pois acreditamos que o único caminho para
as grandes mudanças que precisam serem feitas é através da educação, pois nossas crianças, com
conhecimento, se tornarão bons cidadãos e, nossa gestão tem um olhar muito especial quanto a
isso”, frisou Jonas Campos, Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal.

A entrega foi realizada no interior das unidades de ensino da rede municipal contando com a
participação de alunos, pais de alunos e autoridades política do município. Até o final do ano, uma
terceira fase de entrega será realizada.
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