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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, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Thiago Silva, vem manifestar o reconhecimento público através de moção de
aplausos aos professores conforme lista abaixo, pelos relevantes serviços prestado a Educação e qualidade
do Ensino no município de Rondonópolis e em todo Estado de Mato Grosso.

Desta forma, tal pleito deve ser reverenciado e comemorado por este Parlamento.

JUSTIFICATIVA

A Educação é um Direito Social, podendo ser considerando o “mínimo dos mínimos existenciais”. É por meio
dela que novos horizontes são oportunizados para a construção de uma sociedade efetivamente voltada
para a cidadania, a ética e valores da família, promovendo igualdade de condições e de oportunidades. A
Educação, o Ensino, a Escola e demais instituições educacionais são fundantes em uma sociedade que tem
a finalidade a dignidade da pessoa humana. (SANTOS, 2016; FERREIRA, SANTOS, 2014).

A Organização Todos pela Educação em seus documentos sobre os impactos da Covid-19 na Educação
Brasileira (2020) entende que a Educação é o pilar fundamental para reconstrução do nosso Brasil após a
Pandemia. Durante esta doença os múltiplos impactos sobre os alunos, família e, especialmente, para os
Educadores.

No Estado de Mato Grosso os contrastes das regiões demonstram muitos desafios, como por exemplo o
acesso à internet, a aquisição de equipamentos de informática e a formação dos professores Territorialmente
o estado tem dimensões continentais, implicando em realidades múltiplas e contextos diferentes e diversos,
especialmente considerando a Educação do Campo e a Educação Indígena, os vieses dos ensinos nos
âmbitos urbanos e rurais.

Assim, o professor em meio à pandemia é a pessoa que faz acontecer, não deixaram de trabalhar e o ensino
foi ofertado, mesmo com as limitações impostas pela nova realidade. Neste momento, mesmo em meio às
inseguranças, os protocolos sanitários tímidos e as experiências vivências são complexas e exigem múltiplos
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cuidados, lá estão nossos educadores.

Os educadores são imprescindíveis para que o Estado de Mato Grosso possa crescer, desenvolver-se
socialmente. Assim, a ressignificação das políticas educacionais para a formação docente e das experiências
em meio ao Ensino Remoto e as várias narrativas e noticiários sobre as preocupações do papel do docente
em meio à pandemia demonstram mais uma vez a importância em celebrar o Dia do Professor.

O mês de outubro é no Brasil comemorado o Dia do Professor, aqui alargamos o conceito para o profissional
da Educação, responsável por transmitir saberes e conhecimentos para todas e todo, desde a primeira
infância até a pós-graduação. Assim, com as mais efusivas congratulações e reconhecimento público aos
Educadores do Estado de Mato Grosso, especialmente, os professores a serem homenageados neste ato:

 

ANDREIA CRISTIANE DE OLIVEIRA

DAISE DE CARVALHO MACHADO

ESTER LANDVOIGT DA SILVEIRA

ISABEL PAULINA GONÇALVES

MARIA RITA DA CUNHA

NELZI DE FREITAS

VERONDINA FERREIRA SANTANA MAMORÉ

 

Diante do exposto, solicitamos apoio dos Nobres Pares para aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Janeiro de 2022

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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