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NOTA TÉCNICA 

A prefeita Linielda fez a adesão por meio do Termo de Regime de 

Cooperação Técnica entre o município e o estado, nele tem o Programa Escola 

Digna, que a princípio atenderiam só os 30 municípios com menor IDH, para 

substituir as escolas de taipa por escolas de alvenaria. O Programa Escola 

Digna é um sucesso em todo estado. Ampliando para os demais municípios, a 

Seduc solicitou Secretaria de Matinha que enviasse um relatório descritivo e 

fotográfico das escolas sem condições dignas de funcionamento, como 

recebemos quase todas as escolas da rede em péssimas condições, enviamos 

um relatório com 40 escolas. Destas, e por se tratar que município fora 

contemplado com apenas 02 escolas com: 02 salas, 01 biblioteca, 04 

banheiros, 01 secretaria e 01 cozinha e, também considerando a quantidade de 

estudantes, foram selecionadas 02 escolas, a saber:   Escola Municipal Santa 

Maria, no povoado Cutias II, com 40 estudantes e Escola Municipal Juarez 

Silva Costa, 70 estudantes. Esta, com todos os trâmites burocráticos, 

protocolos legais devidamente cumpridos, a empresa veio para construir a 

escola, porém como estava em pleno ano letivo, e, para não interromper as 

atividades letivas, derrubar o prédio; a maioria dos vereadores considerou mais 

prudente mudar para a Rua Leocádio Costa, no bairro Cajueiro, que também 

necessita de uma escola, uma vez que não há nenhuma nem nas proximidades 

do bairro. A câmara também aprovou o nome da professora Dulcidalva Nunes 

Cunha para a escola, uma merecida homenagem à ilustre e memorável 

professora.  

O nome da escola Dulcidalva Nunes Cunha é em homenagem á 

professora das duas redes de ensino, estadual e municipal.  O requerimento 

com a sugestão do nome da professora fora protocolado pelo vereador 

Lenilson Mendonça Cutrim; e, posto á votação, com aprovação de todo o 

parlamento municipal.   



A professora Dulce como era conhecida deixou um relevante legado e 

contribuição no cenário educacional no município.  Exerceu a profissão por 

mais 20 anos, e tinha o magistério como vocação e missão. Era notório o seu 

carisma com os estudantes, sua felicidade em exercer as atividades 

pedagógicas. Seu nome merece ser eternizado nos anais da história da 

educação de Matinha e do Maranhão.  

A obra da referida escola iniciou em setembro de 2019 e concluída em 

05 de junho de 2020, sendo investido R$ 477.941,99 (quatrocentos e setenta e 

sete mil, novecentos e quarenta e um e noventa e nove centavos) na próxima 

segunda-feira, 08 de junho do ano em curso, inicia-se a próxima construção da 

segunda escola digna que o município foi contemplado no Povoado Cutia II. 

É sabido que para termos uma educação de qualidade e de excelência, 

faz - se necessário a participação conjunta e efetiva de diversos fatores e 

atores do processo ensino - aprendizagem. 

A construção dessa nova escola representa para esta rede de ensino 

uma conquista, considerando a valorização dos alunos e professores. Fidelizar 

o cliente aplica-se também á escola, aos estudantes, aos pais, quando se trata 

da infraestrutura, isto é primordial. Um espaço planejado, arejado, confortável, 

bem cuidado e com o mobiliário adequado é essencial para a produção de 

aprendizagem, troca de experiências e saberes; gerar ideias na busca 

constante do conhecimento. Portanto, o investimento do governo estadual por 

meio do Programa da SEDUC/ Escola Digna, na construção desta escola, 

investindo na estrutura física, e, em parceria com a Prefeitura de Matinha na 

formação didática dos professores que estão em permanente formação. 

 A palavra que melhor traduz o sentimento que nós temos hoje é 

gratidão, à Deus, ao Governador Flávio Dino e a Prefeita de Matinha Linielda 

de Eldo, por essa importante contribuição para a educação deste município. 
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