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Olá! O Informe de Paracatu de Baixo 
chegou com uma cobertura especial 

da formatura dos alunos da Educação 
Infantil e Fundamental. Você vai ver 

que as obras da escola avançam 
cada vez mais. Saiba como foram as 

conversas com as famílias sobre o sítio 
arqueológico da comunidade.  

Boa leitura!

Giro pela nova 
comunidade

Como será a escola  
de Paracatu de Baixo?

Diploma na mão

O dia 10 de dezembro foi especial para 
os alunos da Escola Municipal Paracatu 
de Baixo. 24 estudantes do 2º período 
da Educação Infantil e do 5º e 9º ano 

do Ensino Fundamental, estiveram com 
seus familiares no Hotel Providência, 

em Mariana, para celebrar a formatura,  
que contou com um culto ecumênico  

e um jantar.

Sucesso para essas turmas!  
Que todos possam celebrar muitas 

conquistas no futuro.

Já falamos por aqui das obras da 
escola de Paracatu de Baixo, lembra?  
Elas continuam avançando. O reboco 
interno e externo e o telhado foram 

finalizados. Agora estamos trabalhando 
nos revestimentos de piso e parede da 
parte de dentro da escola e colocando 

as telhas na quadra.

Veja como elas estão ficando cada dia 
mais parecidas com o projeto final.

Você quer saber como ela será por 
dentro? A gente mostra pra você em 

primeiríssima mão. Toda a infraestrutura 
e os equipamentos escolares foram 

definidos em conjunto com a Secretaria 
de Educação de Mariana. 

Olha só alguns espaços que a 
escola terá para garantir aos alunos, 

professores e demais funcionários um 
ambiente aconchegante e confortável!

Nosso jeito 
de viver

É um privilégio e enorme satisfação 
fazer parte desse momento tão 

especial e importante na vida de 
nossas crianças e adolescentes, com 

a finalização de mais uma etapa 
de conhecimento em suas vidas. 
Momento único que está sendo 

preparado e proporcionado pela 
Fundação Renova com muito zelo e 
capricho. Nós, educadores da Escola 

Municipal de Paracatu, sentimo-
nos honrados em fazer parte desse 

momento”, disse a diretora, Andréa Mol.

““

Sala de aula do Ensino Fundamental

Refeitório

Sala de Informática

Laboratório de Ciências

Veja os registros

História viva em Paracatu

Você sabe quantos sítios arqueológicos 
existem em Mariana? São muitos e um 

deles está em Paracatu de Baixo.

As primeiras pesquisas indicam que 
na área diretamente afetada pelo 
reassentamento haviam estruturas 

de uma fazenda, provavelmente 
construída no final do século 19 e 
início do século 20. Para entender 

melhor sobre ela, a Fundação Renova 
e a Peruaçu Arqueologia estão 

realizando conversas com as pessoas 
da comunidade.

A Praça das Mangueiras ficará no 
local onde é o sítio arqueológico. As 

intervenções serão pequenas, autorizadas 
pelos órgãos responsáveis para preservar 

a história dos patrimônios culturais da 
cidade e região.

Quer saber por quê? O pesquisador 
Ângelo Pessoa Lima explica:  

“O espaço pertence à história da 
comunidade. Alguns viveram e 

conviveram ali. As informações deles 
são essenciais para entender os 

vestígios encontrados, como era o uso 
daquele espaço e sua importância”.

 Lá terá bancos, árvores, trilhas e placas 
que contam um pouco dessa história. 

Será um ótimo espaço de lazer e 
conhecimento para a comunidade.

Nosso jeito 
de viver
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Paracatu de Baixo em números

brômetro

83 projetos 
protocolados

72 Termos de Opção ao 
Reassentamento assinados 

80 famílias 
em atendimento

02 casas
com obras concluídas

56 casas
com obras iniciadas

7 bens de  
uso coletivo

com obras iniciadas

inclui imóveis que ainda 
terão reparos e benfeitorias

2022 está chegando ao fim. Desejamos 
que esse novo ano, prestes a se iniciar, 

seja repleto de saúde, realizações 
e muitas conquistas para todos de 

Paracatu de Baixo! Feliz 2023!


