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MOÇÃO Nº. 021/2015
“Moção de Parabenização à Comunidade Educativa da Escola Prof. Padre Geraldo de
Almeida Sampaio pela festa em comemoração ao dia das mães.”

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

A Escola Prof. Padre Geraldo de Almeida Sampaio, situada na Rua Torazo Yaegashi, nº
5, Bairro Jardim Primavera, Roseira, comemorou no último dia 14 de maio, o dia das mães.
A referida escola proporcionou a todas as mães presentes uma belíssima festa. Acredito
que a alegria e a emoção tomaram conta de todas as mães e, enfim, de todas as famílias
presentes.
A beleza das decorações, o capricho do cenário principal na quadra coberta, a
organização e, sobretudo, as maravilhosas apresentações das crianças da etapa I até o 5º ano, são
dignas de elogio e reconhecimento de toda a comunidade, inclusive deste poder constituído.
Procurando desenvolver um ensino de excelência, a escola mostrou que está trilhando o
caminho certo, pois ficou evidente o belíssimo trabalho de toda a comunidade educativa: equipe
gestora, professores e funcionários.
O trabalho da comunidade educativa junto aos alunos resultou nesta grandiosa festa. A
festa evidencia um belo exemplo de como a mobilização de todos os participantes dos projetos
da escola propicia, sem sombra de dúvida, a melhoria da qualidade de ensino.
As apresentações dos alunos – visivelmente felizes – e as músicas escolhidas para as
mesmas demonstram a preocupação da escola em transmitir valores éticos e morais
fundamentais para a família e, enfim, para as crianças.
A grande presença das mães reforça a ideia do bom trabalho desenvolvido na escola,
inclusive o trabalho de divulgação e comunicação dos eventos para os familiares dos educandos.
Pela competência e maestria da comunidade educativa da Escola Prof. Padre Geraldo na
realização do referido evento, entendo ser justa e merecida à homenagem para a mesma. Ante o
exposto, ouvido o plenário e atendidas às formalidades regimentais, apresento Moção de
Parabenização à Comunidade Educativa da referida instituição.
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Que desta se dê conhecimento a toda a comunidade educativa da Escola Prof. Padre
Geraldo, aos alunos e familiares.

Plenário vereador João Caltabiano, 25 de maio de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Moção

