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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma: A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através do Deputado Elizeu Nascimento, vem
apresentar ''MOÇÃO DE APLAUSO'' pelo aos Alunos e Professores da Escola Estadual da Polícia
Militar ''Tiradentes'' pelo ingresso à Universidades e Institutos Federais do Estado do Mato Grosso. 

JUSTIFICATIVA

O Exame Nacional do Ensino Médio (também conhecido como Enem), reconhecido como o maior
exameeducacional do país, foi criado em 1998 com o objetivo de ser uma avaliação de desempenho
dosestudantes de escolas públicas e particulares do Ensino Médio.

Desde 2009, o Enem agregou outra função ao seu currículo: tornou-se também uma avaliação que seleciona
estudantes de todo o país para instituições federais de ensino superior e para programas do Governo
Federal, como o Sisu, Prouni e Fies. Estes programas facilitam a vida de quem sempre sonhou em estudar
em universidade pública ou precisa daquela força do governo para pagar a mensalidade da universidade
particular.

Atualmente, o Enem avalia o desempenho e a qualidade do ensino no país, sendo uma ferramenta que
auxilia na mensuração de desempenho dos estudantes, para que assim possam ser realizadas, se
necessário, a implementação das políticas públicas na área da educação. Ele também é a principal forma de
ingresso no ensino superior. Todos os estudantes que estão no ensino médio ou que já concluíram o ensino
básico podem participar do Enem. No caso dos estudantes do 1º e do 2º ano do ensino médio, eles
participam do exame como treineiros, ou seja, não poderão usar as notas para ingressar no ensino superior.

Os inscritos no Enem passam pelas provas durante dois domingos consecutivos. Pautado nos
conhecimentos e habilidades do aluno, o teste tem como diferencial a transdisciplinaridade nas questões, ou
seja, mescla nas perguntas variados assuntos e conteúdos de disciplinas estudadas no ensino médio. A
proposta é avaliar o estudante pelo raciocínio, interpretação e domínio de todo o conteúdo ministrado no
ensino médio.

Esta Homenagem é fruto do reconhecimento desta Casa de Leis à Escola Militar Tiradentes, pela aprovação
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aos institutos e a universidade federal, bem como a universidade estadual, alcançadas devido ao Exame
Nacional do Ensino Médio, referente ao ano de 2019; obtendo o melhor desempenho em relação às escolas
estaduais da Capital Mato-grossense.

Expressamos nossa consideração aos militares, educadores, alunos e colaboradores da Escola Militar
Tiradentes, que através de disciplina e boa vontade, fazem a diferença em nossa sociedade. Através desta
singela homenagem expressamos nossa gratidão e comprometimento em continuar trabalhando por uma
Educação de qualidade.

Segue a relação das pessoas que tiveram uma grande importância na relação ensino e aprendizagem, os
professores, que desta feita, efetuaram um bom trabalho para que tudo isto aconteça. 

CINTHIA MIRIAN VIANA FEITOSA

MAYCON ODAILSON DOS SANTOS FONSECA

MARCELA CURADO MARAES

SILVANO PAULO DE BARCELOS

JOSÉ GONÇALO DA SILVA

NILZA IZABEL VITÓRIO ALVES

E aos alunos com suas respectivas aprovações nas instituições:  

Brunno de Lucas - Serviço Social - UFMT

João Lucas da Cunha - Agronomia - UFMT

Raissa Rodrigues Lenza - Engenharia Elétrica - UFMT

Luara Mendes - Estatística - UFMT

Eduarda Sant'ana - Psicologia - UFMT

Eduardo Henrique Rocha - Química - UFMT

Carlos Henrique Magalhães - Ciências Contábeis - UFMT

Joicy Moreira - Engenharia de Alimentos - IFMT

Raylson Matheus Gomes - Engenharia da Computação - IFMT

Heloíse Bastos - Engenharia da Computação - IFMT

Gabriel Pinheiro - Engenharia Florestal - UFMT

João Victor Moraes - Educação Física - UFMT

Amanda Tavares da Mata - Educação Física - UFMT

Emanuel Barros - Física - UFMT

Marcus Vinicius Veloso - Saúde Coletiva - UFMT

Came Kettny Pereira - Engenharia de Controle e Automação - IFMT

Glória Maria Ferreira - Secretariado Executivo - IFMT

Ynara Lira Ventura - Engenharia da Computação - IFMT

Anny Gabriele Souza - Filosofia - UFMT

Maurício Savio Alves - Ciências da Computação - UFMT

Bianca Queiroz Brito - Engenharia Florestal - UFMT
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João Victor Barbosa Quidá da Silva - Medicina - UFMT

Pedro Henrique Borges - Agronomia – UNEMAT

 

Desse modo, por contribuir de maneira ímpar com nossa Educação, nosso estado, com o ser humano e com

a sociedade de uma forma geral, e comprovado o empenho desses docentes e discentes, recebam esta

Moção de Aplausos, com todo o nosso reconhecimento, respeito, consideração e votos de sucesso.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Fevereiro de 2020

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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