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Olá! Esse é o seu Informe de Bento Rodrigues, que chegou com uma cobertura 

completa da Mostra Artística da Escola Municipal Bento Rodrigues e convites especiais 

para atividades de lazer no novo distrito! Boa leitura!

Bento começa a ganhar vida! Ao longo do ano, vocês participaram de várias atividades 

na nova comunidade. Agora, que tal dar o seu toque e o seu brilho na árvore de 

Natal que vai ser montada lá? É isso mesmo! A comunidade topou a ideia de ter 

uma árvore em Bento e todos podem contribuir com a decoração dela. Pode 

ser um enfeite de Natal tradicional, poder ser algo feito pela sua família que 

seja bem especial para vocês. Qualquer enfeite que contribua com a vida 

que está chegando na nova comunidade é bem-vindo. Vá preparando seu 

enfeite e programe-se para participar da decoração. Será um momento 

de confraternização entre os futuros moradores, que também vão poder 

deliciar comidinhas natalinas preparadas com carinho.

Vai ter árvore de Natal no Bento!

Em breve você receberá um convite com 
todas as informações, como o horário do 

transporte e pontos de embarque.



Nosso jeito de Viver
Mostra artística de Bento Rodrigues

Conheça os trabalhos produzidos pelos alunos

O sábado de 12 de novembro ficou marcado na história das 137 crianças e adolescentes 

que estudam na Escola Municipal Bento Rodrigues. Em um palco montado na escola do 

novo distrito, eles apresentaram para a comunidade o que as turmas da Educação Infantil 

e do Ensino Fundamental fizeram ao longo do ano com o tema “Bento Vive e Resiste”.

As turmas do 1º e 2º período cantaram suas 
cantigas de roda favoritas - “Meu pintinho 

amarelinho”, “Casa pequenina” e “A casa da 
galinha” - e fizeram pinturas sobre elas. 

As crianças do 1º e 2º ano brilharam com o RAP 
“Bento Vive” e com a criação de um cartão-postal 

com símbolos da cultura da comunidade. 

Bento Vive? 

Aqui dentro de nós (2x) 

Tem saudade? Cheio de amor! 

Tem lembrança? Cheio de esperança! 

Recomeço? Cheio de desejo!

Tem São Bento? Time do coração! 

Cavalgada? Cheiro de cavalo! 

Tem esquenta? Geleia de pimenta!

Tem beleza? O coral da igreja! 

E quadrilha? Cheia de alegria! 

Eu tô com fome? O que eu como? 

Quitanda Na Lata! Quitanda Na Lata!

Bento Vive

A turma do 3º ano pesquisou e desenhou 
a fauna e a flora do novo distrito, que 

também virou um calendário.

Confira a letra do Rap



“Como este ano fala-se muito sobre a 
transição para o Bento, desenvolvemos 

trabalhos que mostrem como as crianças, 
especialmente, estão se preparando 
para conhecer esse novo ambiente”, 

explica Eliene.

SE LIGA NESSA NOVIDADE! 
A escola de Bento está desenvolvendo um site com todos os trabalhos desenvolvidos por  

meio do projeto “Bento: Passado, Presente e Futuro”. Em breve você poderá conferir tudo  

que foi feito desde 2016 até os dias de hoje.

Os trabalhos fazem parte do projeto 

“Bento: Passado, Presente e Futuro”, 

que desde 2016 é apoiado pela Fundação 

Renova. A diretora da escola, Eliene 

Geralda dos Santos, conta que as ações 

foram pensadas para manter viva a história 

da comunidade e retratar os dias de hoje. 

Quais são os sons, cheiros e cores de Bento 
Rodrigues? O 6º ano resgatou a memória da 

antiga comunidade e criou um mapa interativo 
com áudios e imagens.

A turma do 7º ano fez uma pesquisa sobre 
quem vai para a escola do novo distrito e 

quem vai ficar nas escolas de Mariana.

Releituras de histórias arrepiantes e desenhos 
foram criados pela garotada do 4º e 5º ano. 
Eles foram publicados na obra “O Livro de 

lendas: a história continua” e encenados em 
uma peça de teatro. Foi de arrepiar!

Animais de estimação? Temos muitos! Além de 
criar um mapa desenhado do novo distrito, os 
alunos valorizaram a cavalgada e trouxeram 

fotos dos seus animais de estimação.

Para finalizar, os jovens do 9º ano 

escreveram cartas para a comunidade 

de Bento e para os futuros alunos e 

funcionários que usarão a nova escola, 

a partir de suas experiências. Foi um 

presente para o futuro!

Para conferir todos os 
trabalhos deste ano, 
acesse o QR CODE



Central de Relacionamento:  
0800 031 2303

CIA Mariana 
R. Bom Jesus, 196/A, centro, Mariana

Coordenadores:
Amanda Oliveira e Mariana Melo

Bento Rodrigues em números

brômetro

69 casas
com obras iniciadas

85 casas
com obras concluídas

4 bens coletivos
com obras iniciadas

6 bens coletivos
com obras concluídas

196 Termos de Opção ao 
Reassentamento assinados 

202 famílias 
em atendimento

inclui imóveis que ainda 
terão reparos e benfeitorias


