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CÂMARA MUNICIPAL DE PAUL C AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  43 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo 

pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata 

de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS ao Colégio Monteiro Lobato, representada 

pela prof. e fundadora Jeane Matos, pelo excelente serviço prestado para o 

desenvolvimento da educação no município e pelo ensino de qualidade desempenhado 

ao longo dos seus 20 anos de fundação. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 06 de Abril de 2022. 

1 Alexan ro 	-no da Silva 
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Breve histórico do Colégio Monteiro Lobato: 

Nasceu em uma casa. Compartimentos transformados em salas de aula, salas que se tornaram 

uma conquista, um sonho realizado. Assim, nascia a escola Sitio do Pica Pau Amarelo no ano 

de 2002, fruto de um projeto pessoal de sua fundadora, Sra. Jeane Matos, Diretora Geral, que 

apaixonada por sua profissão, idealizou uma escola cujo âmago alicerçava-se em princípios 

familiares pautados em virtudes essenciais para a formação do ser humano, uma nova filosofia 

adentrava-se às famílias e parceiros da escola. Como todo novo desafio, não foi um caminho 

fácil a ser trilhado: cultura de relacionamento, velhos paradigmas a serem vencidos, 

aproximação, interação. No entanto, determinação, amor ao trabalho, criatividade e muita 

dedicação sempre foram marcas do profissionalismo da instituição que em sua inquietude por 

qualidade sempre buscou vôos mais altos. A escola crescia e pouco a pouco esta filosofia foi 

sendo vivenciada por toda comunidade escolar tornando-a uma forte característica da 

instituição, que se perdura. 

No ano de 2008, mais precisamente no mês de fevereiro, a escola passa por um forte período 

de transição, um momento marcante com a inauguração do seu novo prédio. Renascia uma 

escola moderna e de grande arquitetura em área nobre, no coração da cidade, agora por nome 

de Colégio Monteiro Lobato, uma homenagem ao escritor pré-modernista autor da grande obra 

que intitulava antecedentemente o nome da escola, representando seu crescimento, evolução e 

afirmação. Anualmente, o colégio passou a receber títulos de mérito educacional em sua cidade 

de atuação, posicionando-se como uma forte referência, investindo em um seleto e experiente 

capital humano em sua interminável busca para melhoria da qualidade nas áreas que orbitam a 

educação, fazendo uso de cursos e atualizações periódicas somados a um material didático de 

alto nível e tecnologia para fins educacionais. 

A instituição atende os cursos de Educação Infantil abrangendo as turmas do Grupo 2 ao Grupo 

5 e os Ensinos Fundamentais I e II. 
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