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Escola General Osório homenageou a
Professora Zenaide

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Todo o ano a Escola Estadual de Ensino Fundamental
General Osório presta homenagens a educadores e personalidades da cidade. No último sábado, por ocasião da
Semana da Consciência Negra,
em cerimônia realizada no
Pavilhão da Escola esse reconhecimento foi dado à professora Zenaide Silva Souza, por
seus serviços prestados a toda
a comunidade escolar de Osório e Tramandaí, cidades onde
sempre atuou com alegria,
carisma, competência, extrema simpatia e dedicação. Desde que a professora Zenaide –
Zena, para os amigos mais
próximos – foi trabalhar na
Escola Albatroz, assumiu por
simples e carinhosa amizade a
condição de “tutora da minha
carreira funcional no Estado”,
coisa que eu, como músico e
articulador cultural, nunca
tive muita paciência nem empenho em acompanhar, por
não sei afeito a esses trâmites
burocráticos que a função requer. Mas, a Zena sempre cuidou e cuida disso direitinho
por mim até hoje, mesmo que
tenhamos trabalho juntos
numa mesma escola apenas os
primeiro anos de nossa convivência. Por isso, sou eternamente agradecido e orgulhoso de ter, antes de tudo,
como grandes amigos: Zenai-

de Silva Souza e sua querida e simpática família.
Licenciada em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar pela Faculdade de Filosofia Nossa
Senhora da Imaculada Conceição de Viamão/RS e
Pósgraduada em Psicologia
Social pela FACOS, Zenaide
de Souza começou sua carreira, como professora, na
Escola Municipal de Ensino
Fundamental
Marechal
Castelo Branco em Tramandaí. De 1984 a 86 foi Coordenadora Pedagógica das
Escolas Municipais General
Luiz Dêntice e Thomas José
Luiz Osório, ainda em Tramandaí. No magistério estadual foi professora e coordenadora pedagógica na
Escola Estadual Cônego Pedro Jacobs, em Osório.
Voltando a Tramandaí,
mais especificamente para
a Escola Estadual de Ensino Fundamental Menino
Manoel Luiz, onde exerceu
a função de Supervisora Escolar, sendo também designada Diretora. Em 1991
foi designada Diretora para
a Escola Estadual Maria Teresa Vilanova Castilhos de
Osório. Na a Escola Estadual de Ensino Médio Albatroz, exerceu a função de
Coordenadora Pedagógica

Zenaide com equipe diretiva da Escola General Osório

Grupo de Danças CCI

Zenaide Souza

CCI Alegria de Viver

desde 1995 até
1999 quando assumiu a Direção
da mesma escola.
Em 2003 passou
a atuar na a Escola Estadual de Ensino Fundamental
Milton PachecoCIEP, também em
Osório. Através
de uma permuta
com o município,
Zenaide passou a
realizar um trabalho social com o
Grupo de Terceira Idade onde
permaneceu até o inicio do
processo de sua aposentadoria, paralelamente, como Especialista em Educação atuava
também nas escolas Polivalente, Albatroz e Milton Pacheco.
Desde 2009 com nova permuta, coordena o Grupo de Ter-

Com atletas do CCI Osório
ceira Idade do Centro de Convivência Infância Idoso da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Osório
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