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O Subscritor da presente, Vereador com assento neste Poder Legislativo
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DA

~CEBEM"OS

MOÇÃO Nº 01812017.
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PRESIDENTE

Municipal, nos termos do Art. 179 do Regimento Interno da Câmara Municipal e. suas
prerrogativas legais, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSO, a instituição de ensino Escola
Municipal Fortaleza, neste município, pelo Projeto Leitura Vai, Escrita Vem! - Saúde Mental e

Emocional.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O projeto "leitura vai, escrita vem!", surgiu através de uma problemática muito
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importante: baixo nível de aprendizado das crianças. Cada dia mais vemos crianças desanimadas,
desmotivadas e até mesmo agressivas umas com as outras. Sendo assim, surgiu a preocupação dos
gestores e professores da escola municipal, que chegaram aos seguintes questionamentos: O que
fazer? Como fazer? Para que as nossas crianças tenham prazer em ler e escrever, mas ao mesmo
tempo trabalhar o emocional de cada um. Você deve estar se perguntando: emocional? Leitura?
Escrita? Como assim?

Foi realizada uma pesquisa nas salas de aula envolvendo toda a escola,
observando desde a pré-escola até o 9º ano do ensino fundamental, e chegamos a conclusão de
que os alunos que mais se destacam na aprendizagem tem o apoio familiar. E os que têm baixo
nível de aprendizagem não são acompanhados pela família. Então os professores juntamente com
os alunos, gestores e famílias estão envolvidos na elaboração e execução desse projeto com o
objetivo de reduzir o baixo nível de aprendizagem, sendo que o maior problema é a alto-estima dos
nossos alunos.
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Para isso acontecer o projeto está sendo desenvolvido da seguinte forma:
trabalhamos com textos, dinâmicas, palestras, teatro, visitas a ambientes sociais, com temas
voltados para a alto-estima dos nossos alunos e suas famílias, com problemas que encontramos
no âmbito familiar do nosso dia a dia (separação, drogas, alcoolismo, agressividade, preconceito,
racismo, suicídio, falta de tempo dos pais para os filhos). Também temos a nossa "pastinha da
união" que dentro dela vai um livro e textos com os temas apresentados acima. A criança junto
com sua família faz a leitura dos textos com ilustrações e escritas do mesmo, trabalhando
variedades de gêneros textuais. Junto com a pasta vai também um tecido e agulha para juntos
costurar um tecido no outro simbolizando a união entre família, escola, comunidade e sociedade.
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Com a visão voltada para o aluno sendo o centro da nossa preocupação,
que buscamos apoio da família, dos órgãos públicos, e das entidades sociais para construir uma
sociedade com mais valores humanos dentro e fora da escola.

Portanto, após os trâmites regimentais e a devida deliberação
Plenária, o subscritor desta REQUER que seja encaminhada cópia da presente MOÇÃO
a Senhora Maria Aparecida Martins Barros, Diretora da Escola Municipal Fortaleza,
mormente a Professora Gesiane Pereira de Souza Evangelista e as alunas Danielly
Pereira, Dafne Mariano e Sabrina Bretas, para que indistintamente, seja dado
conhecimento a toda equipe da Escola Municipal Fortaleza, abaixo relacionados, da
iniciativa da presente propositura, demonstrando assim o reconhecimento deste
Parlamentar em nome deste Poder Legislativo Municipal, com posterior homenagem
nesta Casa Legislativa.

Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch
Afonso Cláudio/ES, 29 de setembro de 2017.

ADEILD~LIVEIRA
Vereador
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