
ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNIcIPAt DE ALAGOINHAS

MoçÃoNeoo4lt8.
unicipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o

mento do povo que representa por outorga, faz inserir nos seus Anais,
ao COLÉGlO DíNAMO pelos 40 anos de

O Colégio Dínamo iniciou sua história em Alagoinhas como curso pré-
vestibular no ano de 1976, sob a direção dos professores Benedicto Rangel

Pinheiro e José Alfredo Menezes, no salão Cid Bastos, ao lado do convento
São Francisco.

O projeto desses professores era oferecer aos estudantes da cidade uma

educação de qualidade que lhes possibilitassem concorrer com estudantes da

capital e de outras cidades em igualdade de condições, nos mais diversos

vestibulares, sem que fosse necessário deslocar-se para Salvador a fim de
preparar-se. Assim em 1978, o curso pré-vestibular foi transformado em
Colégio, passando a funcionar na Rua Luiz Viana, 510, onde tem, até hoje,
suas instalações.

lntegrado à rede particular de ensino e atento às constantes mudanças da

sociedade, o Colégio Dínamo sempre procurou adequar seu projeto
pedagógico para a formação de alunos capazes de utilizar conhecimentos,
habilidades e competências nas mais diversas situações, interferindo de

forma crítica, ética e cidadã no mundo em que vive.

A trajetória do Colégio Dínamo é de sucesso, pois busca valorizar a

capacidade de cada aluno a partir de práticas escolares atualizadas e, ao

mesmo tempo, exigentes sem descuidar da competência humana,
permitindo a formação de pessoas éticas, capazes de exercer influência na

sociedade e preparadas para enfrentar as mais difíceis situações com
segurança e tranquilidade de quem cursou uma boa escola.
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existência.
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Dê-se ciência desta Moção aos seus proprietários, ao corpo docente, ao

corpo discente, aos funcionários e aos segmentos da sociedade alagoinhense.

Sala das Sessões, em 1e de março de 2018.

fu*-a
Anderson Ce§ar Baqüeiro da Silva
Vereador autor.

,i :.. 
i

I

,I

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.040-170 - Fone: (75) 3182-3333
www.camaradealagoinhas.ba.gov. br

Alagoinhas - Bahia


