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Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
Para mim viver na Escolinha foi alimentar o brilho nos olhos e mergulhar nos

mais sinceros sorrisos. Deitar em um travesseiro de leves plumas. Fechar os olhos
e sonhar com aquele aconchegante coração, tão pequeno e ao mesmo tempo tão
espaçoso.
Sempre há um pedaço para cada um, pelo menos que seja, sempre especial.
Os olhos, a porta da alma, abertos e brilhando como a luz do sol do meio dia.... Tão
intenso brilho, que nenhum ser ousa dizer que chegará ao fim.
Filó

Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
A escolinha me traz várias lembranças, ínsito em contar novamente a história.
Minha sogra Bila Amando de Barros teve 3 filhos homens: Luiz Eduardo Amando de
Barros (Kiko), que foi da 1ª turma da escolinha, o Geraldo Amando de Barros Filho (Geito), da
2ª turma e meu marido, Sergio Amando de Barros, da 3ª turma, o tão famoso “Meu Serginho”,
como a Tia Lucy chamava-o.
Desta turma mantenho ainda contato com a Verinha Themudo e com a Nizia Rondino,
das quais jogamos juntas em uma equipe de boliche.
Quando eu fiz 17 anos, Tia Lucy organizou o 1º maternal e confiou a mim para ser a Titia
da classe. Foram 4 anos maravilhosos e até hoje encontro no clube alguns alunos, quase
sessentões, que lembram e que me tratam com muito carinho.
Como eu, professora de 1ª viagem, lembro muito bem dos meus aluninhos e eles de
mim com muito carinho, Luciana Vendrini, André Alterthum, Vera Cristina e Silvio Cioffi, Alberto
Garcia (Betão), Ciro Oliveira e outros. Só deixei de lecionar devido à vida profissional do meu
marido, onde mudamos para várias cidades do Brasil, mas não perdi contato com o clube que
ainda sou sócia e quando posso passo pela escolinha para matar a saudade. Entro e sou
carinhosamente recebida pela Regina, como era pela Tia Lucy. Sinto saudades da Nininha, Daice,
Ivanir e a Lilian, que virou garota propaganda do Banco Itaú. Éramos nós professoras regentes
do antigo prédio da escolinha.
Como cresceu a escolinha, PARABÉNS pelo grande feito da Tia Lucy.
Muito obrigada por me permitir trabalhar na escolinha, foi uma experiência maravilhosa
que me traz recordações prazerosas até hoje.
Um grande abraço para Regina, que ela continue maravilhosamente perpetuando a obra
que a sua mãe criou.
Beijos,
Maria Cecilia Amando de Barros

