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MOÇÃO DE APLAUSO Nº04/2015
DISPÕE SOBRE MOÇÃO DE APLAUSO A TODOS OS PROFESSORES QUE ATUAM
NA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE NIPOÃ-SP
Os vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições e de conformidade com as
disposições regimentais, solicitam seja concedido e registrado nos anais desta Casa de Leis, a
presente MOÇÃO DE APLAUSO, a todos os professores que atuam na rede de ensino da
cidade de Nipoã-SP.
No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Professores pelo mundo
afora tomam para si a missão de ensinar. Ensinar não só letras e números, mas ensinar paz,
esperança, solidariedade, coragem. Neste dia 15 de outubro, queremos prestar homenagem a
todos eles, anônimos ou não, que ensinam VIDA pelo mundo afora.
Ao longo da caminhada guia nosso caminho, mostrando-nos a cada momento compreensão, luta,
paciência, inteligência e dedicação, carregamos juntos na bagagem da vida o ensinamento eterno.
Nesse dia especial desejamos: sucesso e que a tua estrela continue sempre brilhando,
pois o Mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão,despertando
sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e encaminha para a aventura da
vida.
Não ensina apenas fórmulas, regras, raciocínios, mas questiona e desperta para a
realidade.O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem é, sem dúvida, fundamental.
Com as mudanças ocorridas na educação, em que o mestre deixa de ser um mero transmissor de
conhecimento para ser um articulador na construção do saber, o desafio desta profissão é
contínuo. Muitas vezes cabe ao professor encontrar caminhos que tornem a sala de aula um lugar
que estimule o aprendizado.
Hoje, as crianças e os jovens possuem várias fontes de informação e o educador tem
que estar atento para poder, não só acompanhar seus alunos, como fazê-los refletir sobre a
enxurrada de informações, para que possam selecioná-la e transformá-la em conhecimento, gesto
digno e merecedor dos nossos aplausos.
Assim, perfeitamente devida esta MOÇÃO que, após acolhida, deverá ser enviada
cópia da mesma dando ciência a todas as Escolas do Município.
Vereadores:
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