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O estudante Fabrício Silva Vieira, de 11 anos, da Unidade de Educação Básica (U.E.B.) Primavera (Cohatrac),
da rede municipal de Educação de São Luís, e a U.E.B. Zebina Eugênia Costa, do Tibirizinho, na zona rural,
foram premiados no Concurso de Redação e Projetos "Escolas Sustentáveis", promovido pelo Tribunal de Justiça
do Maranhão e pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O concurso
teve a participação de 78 escolas e 407 estudantes de todo o Maranhão. As escolas foram inscritas na categoria
Projetos e os estudantes nas categorias Dissertação e Poesia.

A solenidade de entrega das premiações aconteceu na última quinta-feira (16), no auditório Desembargador
José Joaquim Ramos Filgueiras, do Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau. Fabrício Silva Vieira
ganhou um prêmio de R$ 500 pelo poema "Água Divina", que fala da importância da água para a manutenção
da vida na Terra.

O estudante, que cursa o 6º ano, diz que para fazer o poema se inspirou na situação do Nordeste e
principalmente na seca do Ceará. "Tentei mostrar por meio do poema o quanto a água é preciosa, é divina, sem
a qual não teríamos nem o alimento", contou o adolescente, que se diz muito feliz com o resultado do concurso.
"Eu e meus pais estamos felizes e orgulhosos", acrescentou.

O Secretário Municipal de Educação, Moacir Feitosa, participou da solenidade, e destacou o empenho de
educadores e estudantes para o desenvolvimento de projetos sustentáveis, que valorizem o ambiente escolar e
toda a comunidade. "Em nome do prefeito Edivaldo, parabenizo a todas as escolas e estudantes que
participaram. Cumprimentamos os educadores da nossa rede pelo excelente trabalho desenvolvido na
construção de projetos que fortaleçam o aprendizado e promovam um ambiente escolar mais saudável e
propício ao desenvolvimento de nossos estudantes", assinalou Moacir Feitosa.

AÇÕES SUSTENTÁVEIS

Na categoria Projetos, além da premiação de R$ 2 mil para a U.E.B. Zebina Eugênia Costa, também foi
premiada a professora Helena Paula da Silva Menezes, coordenadora de projetos da escola. Ela foi a
responsável, entre 2014 e 2016, pela condução do Projeto "Zebina Valorizando Tesouros", que envolveu,
anualmente, mais de 400 estudantes em ações sustentáveis na escola e em espaços da comunidade do
Tibirizinho.

Helena Paula recebeu o cheque de R$ 1 mil das mãos das autoridades presentes, entre as quais o Governador
Flávio Dino, o Secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, e o presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão, Cleones Carvalho Cunha. Em seu pronunciamento ela agradeceu ao Programa ECOA. O programa,
idealizado pelo Instituto Alcoa, conta desde 2014 com a parceria e a adesão da Prefeitura de São Luís. O projeto
realiza atividades diversas e estimula o desenvolvimento de projetos ligados à sustentabilidade em escolas da



rede municipal localizadas na zona rural. O projeto "Zebina Valorizando Tesouros" é uma das iniciativas que
recebeu o apoio do Ecoa desde o princípio, com formação para os professores e recursos em dinheiro para o
desenvolvimento do projeto.

A gestora da U.E.B. Zebina Eugênia Costa, Maria Francisca Morais Araújo, disse que o momento é de felicidade.
"Estou muito feliz com o resultado da premiação, que só foi possível pelo empenho de toda a escola e também o
apoio de várias pessoas da comunidade", assinalou Maria Francisca.

O Concurso "Escolas Sustentáveis" premiou 11 estudantes de todo o Estado do Maranhão, e mais 11
coordenadores de projetos e 11 escolas. Foram quase R$ 40 mil em prêmios distribuídos entre os ganhadores
do concurso.
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