Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

MOÇÃO N°. Ci
, DE 2022.
Assunto: Propõem aplausos a direção da
EMEF "Coronel Joaquim Leite de
Souza" pela edição de mais uma
etapa do "Projeto de Leitura",
coordenado pela Professora Ana
Paula.

• APROVADO
ENHOR PRESIDENTE,
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Em solenidade realizada na manhã do último dia 04
de maio de 2022, na sede da EMEF «Cel Joaquim Leite de Souza", com a
presença de autoridades, equipe escolar e comunidade, ocorreu a edição
de mais uma etapa do programa educacional intitulado "PROJETO DE
LEITURA", envolvendo dos alunos do 6° ao 9° ano, que tem o condão de
incentivar e fomentar a prática de leitura entre os discentes.
Esse projeto foi idealizado pela Professora Ana Paula
e conta com o apoio e suporte da direção escolar, tornando a unidade de
ensino um exemplo para a rede pública de ensino, pois conta com
docentes preparados e preocupados em elevar a qualidade do ensino
público oferecido a seus alunos.
Ao enaltecer a importância e alcance educacional
deste projeto, na esteira dos reflexos positivos gerados com as estratégias
e leitura e dinâmica criadas, na qualidade lídimos representantes do
povo guaçuano, não podemos passar despercebidos frente a essa
realidade.
Por essa razão,
A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU propõe
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações e aplausos a
direção da EMEF "Cel Joaquim Leite de Souza", representada pelo
Professor Carlos Alberto da Silva, a idealizadora do "PROJETO DE
pela
LEITURA", Professora Ana Paula e toda equipe pedagógica,
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exemplar e louvável iniciativa, digna de reconhecimento e encômios
desta Edilidade.
Após deliberação do Douto Parlamento,
requeremos sejam cientificados do inteiro teor desta propositura, a
direção da EMEF "Cel Joaquim Leite de Souza" a idealizadora do projeto,
equipe pedagógica, o Chefe do Poder Executivo local e o Secretário
Municipal de Educação.
6 d 4ode2.022.
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