
 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS 

 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS N.º 05/2015:- Autoria do Vereador ALEXANDRE 

DONIZETE LOPES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

EMENTA:- Manifesta Moção  de  Aplausos   a    Professora   da   EMEF   PROFª. 

 PAULA ZANGRANDO, a Professora ROSANA MARIA PICHUTI GANDOLPHI 

 pela classificação  no “PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10. 

 

 

    Requeiro à Mesa, uma vez ouvido o Plenário, observadas as 

demais formalidades Regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS a Professora ROSANA 

MARIA PICHUTI GANDOLPHI, cuja Educadora sagrou-se classificada entre as 10 

vencedoras do “PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10”.  

 

 

    J U S T I F I C A T I V A: 

 

 

    É com grande alegria que a Câmara Municipal de Meridiano, 

através do Vereador Proponente, vem prestar Moção de Aplausos a Professora Rosana pela 

classificação e posterior vitória junto a várias Escolas inscritas no Projeto “PRÊMIO 

EDUCADOR NOTA 10”, classificando-se entre o dez educadores, no âmbito do BRASIL. 

 

    Relembrar a história da Educadora que possui currículo notável 

nos serviços prestados na área afeta a Educação no município inicia-se em fevereiro de 

1988, na mocidade, quando ingressou no Serviço Público no município de Meridiano. 

Trabalhou com amor e extrema dedicação por 11 anos na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais na cidade de Fernandópolis – APAE, para onde foi designada prestar seus 

serviços, uma vez que nossas crianças especiais lá freqüentavam as aulas. Trabalhou na 

Gestão Escolar no município de Meridiano por 10 anos consecutivos, sendo 2 anos na 

Coordenação da EMEI (período de 2003/2004) e na Direção de 2005 à 2012. 

   



 
 

       Salientamos que no exercício de 2011 a EMEI onde exercia a 

Direção, foi vencedora do Projeto OMO 2011 - PELO DIREITO DE SER CRIANÇA, cujo 

programa era formado em parceria com a UNILEVER, Comissão de Especialistas em 

Educação de todo País e com base nos parâmetros e indicadores do MEC.  

 

                              Ressaltamos que a Professora Rosana, atualmente foi designada 

para prestar serviços no Povoado de Santo Antônio do Viradouro, em uma “Turma 

Multisseriada de 1º e 2º ano”, importa frisar que realiza suas funções com crianças de idades 

diferenciadas, com a junção de duas turmas. A Talentosa professora resgatou as cantigas e 

as parlendas recitadas ao pular cordas. Lembramos que a brincadeira ainda é uma realidade 

presente no cotidiano daquele pequeno Povoado, onde as brincadeiras de rua ainda 

prevalecem como passatempo preferido das crianças. 

 

   Nota-se que para avançar no sistema de escrita alfabético, os 

alunos sob a supervisão e orientação da Professora Rosana, registraram seus textos que 

trazem na ponta da língua, de memória, incentivando-os a participarem de situações de 

escrita coletiva, e assim, aprenderam uma variedade de cantigas, sempre interagindo uns 

com os outros para produzir os textos e desenvolveram um comportamento de ‘leitor e 

escritor’ onde, com o aprendizado, sem dúvidas, ampliaram seus vocabulários.  

 

   Ao término do projeto, as crianças confeccionaram um livrinho 

de cantigas para a turma da creche local.  

 

   É bom lembrar as dificuldades que enfrentam a categoria dos 

professores no País, e em nosso município, não são diferentes onde as docentes que 

lecionam no Povoado do Santo Antônio do Viradouro, tem que transpor a distância, as 

intempéries do tempo, mas a Professora Rosana se diz agraciada por DEUS por ter a 

oportunidade de ensinar e conviver com crianças maravilhosas que residem naquela 

localidade.      

     

    Outrossim, que do deliberado dê-se ciência a Professora Rosana 

Maria Pichuti Galdolphi pelo Prêmio Educador Nota 10, obtido graças a sua perseverança, 

luta constante e dedicação transmitindo-lhe, na oportunidade, as felicitações deste Poder 

Legislativo Municipal, onde devemos sempre ressaltar a importância dos professores na 

vida de nossas crianças e que têm papel fundamental na educação e por isso, merecem ter 

seu trabalho reconhecido e incentivado por nos Legisladores.  

 

    Sala das Sessões, Laércio Ribeiro de Novaes, 

                                           Em,  03 de Setembro de 2015. 

 

 

 

ALEXANDRE DONIZETE LOPES 

 Vereador/proponente 


