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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº001/2018

“Dispõe sobre Moção de Aplausos aos Professores
da escola, E.M.E.F. “Dr. Sidney Scaff”, pelo
trabalho desenvolvido em nosso Município.

Requeremos, nos termos regimentais, consultando se o Nobre
Plenário, seja concedido e registrado nos anais desta Casa de Leis, a presente MOÇÃO DE
APLAUSOS, aos professores da escola já relacionada, registramos os agradecimentos em nome
da Comunidade Nipoense pelo empenho significativo sempre objetivando elevar o nome de
nossa cidade.
A palavra que expressa a admiração, respeito e carinho pelos
professores é AGRADECIMENTO.
Agradecer pela paciência, pela partilha de conhecimento, pelos
ensinamentos para a vida.
O professor não somente ensina matérias. O professor disciplina
alunos, aconselha, gerencia atividades, planeja o futuro e principalmente é formador de opinião.
O professor nos faz pensar, refletir, colocar as ideias no lugar.
O que seria de nós sem os professores, que, aliados aos pais, nos
formam personalidades do bem?
Professores não são esquecidos, são lembrados com carinho e ternura.
O saudosismo sempre é válido em se tratando de professores.
Quem não se lembra dos professores que marcaram sua vida, daquela
aula cuja matéria era muito interessante, daquela bronca não bem recebida pela imaturidade?
Quem não se lembra dos jeitos particulares e únicos de cada um lecionar? Quem não se lembra
da rigidez cobrada para cumprimento do respeito mútuo?
Aos mestres agradecemos pela luta diária, pela motivação não
monetária para exercer com profissionalismo da melhor forma.
Os professores nos apresentaram matérias que muito usaremos na vida
e outras lições que não estavam incluídas nos livros.
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Somos gratos e honrados pelos professores, pelos ensinamentos
que colhemos e pela certeza da contribuição árdua desses profissionais para mudanças
significativas e cumprimento da frase tatuada na nossa bandeira: Ordem e Progresso.
Por fim queremos registrar os nossos agradecimentos, a todos os
professores que dignamente representam nossa cidade, e os mais sinceros votos de plenas
felicidades, com os Parabéns e os mais sinceros agradecimentos, na certeza de que sempre
contaremos com a valiosa e preciosa colaboração em prol do ensino de nossos alunos.
Nipoã, 21 de setembro de 2018.
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