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Quem sou eu ao comemorar os 75 anos do
Jardim de Infância Tia Lucy
Cláudia Reggiani –Professora de Música

Desde o meu primeiro dia de trabalho, senti que havia solidariedade entre as pessoas.
Muitas colegas vieram me orientar e colaborar. Aproximaram-se de mim para me contar como
tudo funcionava por ali. Isso foi muito importante para mim.
Sendo uma professora especialista, nas outras escolas em que trabalhei, em geral ia uma
ou duas vezes por semana, diferente daqui, onde venho todos os dias. Essa convivência maior com
as crianças ensinou-me muito. Chegar e ser recebida por elas é sempre algo que transforma o
dia. Seus beijos e seu afeto sincero, são renovadores.
Ver que aprenderam e cantam o que eu ensinei ou que cantam fora da escola, é
recompensador. Fazer com que a música tenha seu lugar na vida de cada uma e que se soltem
cada vez mais, expressando-se através da voz e do movimento. Ampliando o repertório e
tentando fazer delas bons ouvintes.
São 10 anos

que faço parte dessa equipe, com muita alegria! Vamos aguardar e fazer

uma grande festa quando pudermos estar juntos novamente!

Claudia
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Cheguei ao Jardim de Infância com 19 anos. Hoje, aos 32, posso dizer que foram anos de
muita aprendizagem e experiências que levarei para o resto da vida.
Comecei a trabalhar na escola como professora de informática, por meio de uma empresa
terceirizada. Demorei um pouco para conhecer a história da escola, pois não passei pelos mesmos
processos de contratação dos funcionários do Clube.
Lembro-me de ficar surpresa de ao descobrir que a Regina é filha da Tia Lucy, com quem
tive o prazer de conviver. Uma mulher forte, elegante e com olhos de lince. Estava na escola
todos os dias de manhã e de tarde e assim foi enquanto pôde.
Foi um prazer também, poder trabalhar com professoras incríveis que dedicaram muitos
anos de suas vidas ao magistério …. Lilia, Evanir, Helena, Ivone e Valéria, são exemplos disso.
Com as professoras mais experientes aprendi a ter segurança e a prestar atenção nos mínimos
detalhes. Com as mais novas, que foram chegando ao longo do tempo, aprendi a arriscar e me
reinventar. Mas certamente, foram com as crianças os momentos de maior aprendizado,
ensinaram-me a olhar e escutar o mundo de uma forma diferente, sem preconceitos, com
curiosidade e entusiasmo.
Durante esses anos de trabalho, vi a escola ganhar o nome da Tia Lucy, ser reformada,
participei da grande festa que foi a comemoração dos 65 anos, professoras se aposentaram,
estagiárias transformarem-se em incríveis professoras, a criação do período integral e a
construção das salas de Música, Artes e Tecnologia.
Em 2019 nasceu minha filha e ao final da licença maternidade, tive a oportunidade de ser
contratada pelo Clube para assumir as aulas de Artes, área em que sou formada. Essa mudança
deixou-me muito feliz e trouxe novos desafios, que com a ajuda de todos, está sendo um prazer
vencer.
Fico orgulhosa de fazer parte desses 75 anos e não posso deixar de dizer que será uma
felicidade ver minha filha, no ano que vem, entrar para essa história.

Dayane
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Certo dia, passando em frente à escola, comentei com a minha mãe: “Gostaria de trabalhar
aqui”. Toquei a campainha e deu certo. Tive um sonho realizado!
E sendo amiga do Mickey, uni-me às crianças para aprenderem brincando, experimentando,
cantando e compartilhando.
Sou Maria Marta Britto Lagoa de Almeida, conhecida como “teacher Marta” e estou no
meu sexto ano de convivência no Jardim de Infância Tia Lucy.
No início, as aulas de inglês eram para o Infantil 4 e 5 e algum tempo depois, o Infantil 3 também
passou a fazer parte do nosso grupo.
Sempre no aniversário da nossa escola quem ganha o presente sou eu. Nesse ano ganhei
aprendizado, amor, respeito, amizade e até saudade.

Somos felizes.

HAPPY BIRTHDAY ao Jardim de Infância Tia Lucy.

See you soon.

Marta
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Meu primeiro contato com o “Jardim de Infância tia Lucy” foi em outubro de 2018. Um
lugar encantador, acolhedor e com uma equipe espetacular. Fui conhecendo aos poucos e ficando
ainda mais admirada. Todos me receberam super bem e me deram todo apoio que precisei.
Um ambiente que transmite esperança no olhar de cada criança. Apesar do pouco tempo
que tenho na escola, sinto que é um lugar especial para muitos, pois vejo várias gerações passando
por aqui. Espero poder contribuir com minha experiência e fazer a diferença em cada criança
que passar pelas minhas aulas. Farei da minha participação nessa história a mais incrível possível.
Além de transmitir meu conhecimento da área de tecnologia, estou aprendendo muito com
todos, e fico lisonjeada em ter esse privilégio.
Que possamos crescer cada vez mais e fazer história na vida de cada criança que passar
por nós!
Gratidão!
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O que eu saberia sobre ser o primeiro professor homem no Jardim de Infância Tia Lucy?
Nada. De todo modo, não foi difícil.
Aqui, encontrei a escola em que acredito, feita com muitas mãos e corações. Aqui, as
crianças brincam, as professoras incentivam as descobertas e a direção conduz com afeto e
singeleza.
Há quatro anos nessa terra do Saci, o que conheci foi uma história de amor pela educação
e de respeito pela infância, como a fase mais importante da vida.
Sou muito grato por fazer parte dessa história!

Silas
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Já tive oportunidade de trabalhar em algumas escolas que admiro bastante, mas com a
atmosfera tão acolhedora e realmente cercada pela natureza, só encontrei no Jardim da
Infância Tia Lucy.Cheguei esse ano com a vontade de incentivar as linguagens artísticas junto às
crianças, e em pouco tempo, percebi o quanto toda equipe é disponível, cuidadosa e presente.
Tem sido uma honra fazer parte dessa escola que há tantos anos é comprometida com a
Educação Infantil, de uma forma tão afetiva e com esse clima de “chácara do interior” - que
lembra muito minhas férias da infância, na chácara de uma tia querida (por coincidência também
chamada Regina!), onde eu adorava subir nas jabuticabeiras, desenhar no barro molhado pela
chuva ou pelo esguicho e brincar na grama do jardim.
Desejo vida longa ao Jardim de Infância Tia Lucy, que vem formando gerações de crianças
e famílias, como também trajetórias profissionais inspiradoras.

Veridiana

