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Parceira possibilita comercialização de
objetos decorativos produzidos pelos alunos
da instituição
O Centro de Educação Especial e Ensino Fundamental
Egydio Pedreschi, da rede municipal de ensino,
participou da Feira de Antiguidades do Novo Shopping
no último final de semana, entre os dias 8 e 10 de julho.
A escola expôs e comercializou objetos produzidos pelos
alunos da instituição, com o já tradicional Bazar de
Artesanatos do Egydio.
Panos de prato, toalhas bordadas, enfeites para casa e
muitos outros objetos decorativos, produzidos nas
oficinas profissionalizantes oferecidas no Egydio
Pedreschi, chamaram a atenção do público que passou
pela Feira.
A professora de música Regina Lúcia de Castro, natural
da cidade de Sertãozinho, visitou o estande do Egydio
Pedreschi e gostou do que viu. Adorei os produtos, não
dá pra comprar uma coisa só. Está tudo muito bonito e

caprichado, comentou.
A secretária da Educação, Débora Vendramini, e a professora Maria Antonia Fernandes
Dantas, do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria da Educação, também
prestigiaram o Bazar do Egydio e destacaram a importância do trabalho desenvolvido pela
instituição.
A equipe do Egydio Pedreschi está de parabéns pelas ações efetivadas e pelo resultado
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alcançado por meio das oficinas profissionalizantes, declarou a professora Maria Antonia
Fernandes Dantas.
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