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MOÇÃO nº 02512017.

ADEILDE DÁVEL DE OLIVEIRA, subscritor da presente. Vereador com assento neste Poder Legislativo Municipal. nos termos do Art. 178 do
Regimento Interno da Câmara Municipal e de suas prerrogativas legais. vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS à Direção. Professoras e
Alunos da Escola Municipal "Abraão Salame". pela brilhante participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. em
especial. aos alunos que se consagraram vitoriosos conseguindo o primeiro. segundo e oterceiro lugar no quadro de medalhas.

Desta forma. com muita honra e orgulho, apresentamos em destaque. as alunas e o aluno premiados na olimpíada, e. em nome deste Poder
Legislativo Afonsoclaudense. o subscritor desta. vem prestar essa justa homenagem. exprimindo todo seu sentimento de admiração pelo
município de Afonso Cláudio. através das colocações obtidas. ser conhecido nacionalmente e. com este gesto, espera também incentivar
outros estudantes do município a trilhar o mesmo caminho de:

Mariany Kuster Pinheiro
Medalha de Duro

Ana Beatriz Kurth Aschauer
Medalha de Prata

Sara Spagnol Christo
Medalha de Bronze

Nathan Dias Sobrinho
Medalha de Bronze
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Portanto. a mês de novembro de 2017 foi de muita comemoração para quatro alunas da rede municipal de ensina da Escala Municipal
"Abraão Saleme". de Afonso Cláudia. Eles foram medalhistas da 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Os estudantes
foram premiadas com uma medalha de aura. uma de prata e duas de bronze.
Esse resultada brilhante a escala obteve graças ao empenha da direção e das professaras (Regina Aparecida Halmann - Pedagoga: Luciana
_,.......--....,~,ü,EP' Tobias Coelha Farias Daniel - Professara: Desiany Meira Custódia - Diretora) que prepararam e
SE RI planejaram sequências didáticas com várias atividades envolvendo as conteúdos que são cobradas
NOS
na prova. Até um "planetária" foi montada numa das salas. com as recursas da própria escala
(utilizando natebaak. data show e a software Stellarium) para que as alunas pudessem ter a
experiência de visualizar a céu. bem cama explorar várias carpas celestes fornecendo informações
detalhadas.
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Os alunas medalhistas garantiram lugar na quadra de premiação na 20ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) que é
realizada anualmente pela Saciedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre alunas de
escalas públicas ou privadas. urbanas ou rurais de toda a território nacional. tenda cama objetiva fomentar o interesse dos jovens pela
Astronomia. Astronáutica e Ciências afins. promover a difusão dos conhecimentos básicas de uma forma lúdica e cooperativa. mobilizando
num mutirão nacional. além das próprias alunas. seus professares. coordenadores pedagógicos. diretores. pais e escolas.
Onosso "aplauso" é pelo brilhante desempenho desses alunos e, principalmente. por tão bem representarem Afonso Cláudio, tornando-se um
momento significativo para o reconhecimento público da qualidade da educação realizado pelo corpo docente da Escola Municipal "Abraão
Saleme". do município de Afonso Cláudio/ES.
Aescola já participou outras anos também e toda a equipe de professores novamente. motivada pela pedagoga e diretora. incentivou os
alunos a participarem. Mais de 80 alunos da Escola Municipal "Abrahão Saleme" (do Iº ao 5º ano) fizeram a prova no dia 18/05/2Dl7 e quatro
alunos da turma do 4º Ano (Professora Luciana Tobias C. F. Daniel) foram premiados com medalhas, levando o nome do município de Afonso
Cláudio pelos rincões do nosso amado Brasil. Nossos Parabéns!
Desta forma. o subscritor desta vem antecipadamente expressar sua homenagem e reconhecimento a todo o corpo discente. em especial as
alunas e o aluno que obtiveram suas premiações. bem como ao corpo docente da Escola Municipal "Abraão Saleme". parabenizando-os pela
união e interação em prol do bem comum de todos. jamais deixando de cumprir. cada vez mais, com afinco a sua missão. conjuntamente.
Portanto. após os trâmites regimentais e a devida deliberação Plenária. o subscritor desta REllUER que seja encaminhada cópia da presente
MDÇÃD às Alunas e ao Aluno medalhistas. bem com à Diretora. à Pedagoga e a Professora anteriormente citados, para que. indistintamente.
seja dado conhecimento a todos os demais integrantes da Escola Municipal "Abrahão Saleme". demonstrando assim o reconhecimento deste
Parlamentar em nome deste Poder Legislativo Municipal.
Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch
Afonso Cláudio/ES. 20 de dezembro de 2017.
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