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ANO LEGISLATIVO DE 2018
Sessão Solene - Entrega dos Títulos de
"Professor do Ano" a MARCOS ROBERTO PERES e
"Educadora do Ano" a ROSIMEIRE AP. CARDOSO POLUCA
Realizada em 10/10/2018
ATA
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, no
Edifício da Câmara de Vereadores de Penápolis, Estado de São Paulo,
onde funciona o Poder Legislativo, os Vereadores encontravam-se
reunidos em Solenidade em homenagem ao Professor e Educadora do
Ano de 2018, sendo contemplados, respectivamente, Marcos Roberto
Peres e Rosimeire Aparecida Cardoso Poluca.

o mestre de cerimônias, Ricardo Alves Carneiro, Assessor de
Imprensa da Câmara, dirigiu-se à Tribuna, saudou os presentes,
esclareceu a finalidade da presente solenidade e convidou o Vereador
Rubens de Medici Ito Bertolini, Presidente da Câmara, para que
tomasse assento junto à Mesa de Honra.
Em seguida, convidou os vereadores presentes para que
adentrassem ao Plenário, a saber: Adalgiso do Nascimento, Carlos
Alberto Soares da Silva, Júlio César Caetano, Reginaldo Sacomani e
Rodolfo Valadão Ambrósio. Justificou a ausência dos edis Francisco
José Mendes e Roberto Delfino da Silva.
Na sequência, convidou para compor a Mesa, o Vice-Prefeito
Municipal, Carlos Alberto Feltrin, representando o Prefeito Municipal,
Célio José de Oliveira, e a Diretora do Departamento de Educação
Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Sônia Corrêa Martins,
representando a titular daquela pasta, Cláudia Elisa Oberg Torrezan.
Convidou ainda o Presidente do Conselho Municipal de
Educação de Penápolis (CMEP), José Francisco Vieira, também diretor
da E.E. "Profa Luiza Maria Bernardes Nory", e o Dirigente Regional de
Ensino de Penápolis, Lucinei Aparecido Euzébio.
Seguidamente, o mestre de cerimônias, Ricardo Alves Carneiro,
solicitou que todos os presentes se levantassem e convidou os
vereadores Reginaldo Sacomani e Rodolfo Valadão Ambrósio para
recepcionarem e conduzirem à Mesa de Honra os homenageados,
professor Marcos Roberto Peres e a educadora Rosimeire
Aparecida Cardoso Poluca.
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o mestre

de cerimônias procedeu alguns esclarecimentos sobre
a criação dos títulos de Professor e Educador do Ano e agradeceu a
participação do Conselho Municipal de Educação de Penápolis no
processo de escolha dos homenageados.
A fim de declarar aberta oficialmente a presente Sessão Solene,
passou a palavra ao Presidente do Poder Legislativo, Vereador
Rubens de Medici !to Bertolini.

o

Senhor Presidente, "SOB A PROTEÇÃODE DEUS E EM NOME
DO POVO PENAPOLENSE",declarou aberta a presente Solenidade e
convidou todos os presentes para entoarem o Hino Nacional
Brasileiro.
Ao final, o Vereador Carlos Alberto Soares da Silva pediu a
palavra para solicitar a todos os presentes que observassem um
minuto de silêncio, em virtude do falecimento, no dia de hoje, do
Secretário Municipal de Obras de Penápolis, Dirceu Araújo do Valle.
Seguidamente, o Presidente convidou o mestre de cerimônias
para apresentar a história profissional da educadora homenageada
Rosimeire Aparecida
Cardoso Poluca, onde os presentes
acompanharam sua trajetória através de um vídeo com fotos e
depoimentos.
Após, o Presidente convidou a Diretora do CEIM "Cecília
Meirelles'~ Cristiane Puche Nonato Lameu (não estava), o Vereador
Adalgiso do Nascimento e o presidente do CMEP, José Francisco
Vieira, para entregarem o Título de "Educadora do Ano" a Rosimeire
Aparecida Cardoso Poluca.
Representando os vereadores, o Presidente convidou o edil
Reginaldo Sacomani a entregar flores à homenageada, Rosimeire
Aparecida Cardoso Poluca.
Em seguida, convidou o Vice-Prefeito de Penápolis, Carlos
Alberto Feltrin, para entregar um certificado em nome do município à
educadora homenageada Rosimeire Aparecida Cardoso Poluca.
A Diretora do Departamento de Educação Infantil da Secretaria
Municipal de Educação, Sônia Corrêa Martins, entregou um cartão de
prata à "Educadora do Ano'~ Rosimeire Aparecida Cardoso
Poluca.
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Prosseguindo, convidou os alunos da turma do maternal da
educadora Rosimeire Aparecida Cardoso Poluca, a também
prestarem sua homenagem, através da entrega de botões de rosas.
Após, a educadora Joana Mayara Nogueira das Neves também
prestou homenagem a sua colega de trabalho no CEIM "Cecília
Meirelles".

o Presidente

convidou a senhora Elaine Paulino, mãe da aluna
Amanda, da turma da educadora Rosimeire, a fazer uso da palavra,
homenageando a agraciada da noite. Após o pronunciamento, Elaine
entregou flores para Rosimeire.
Por fim, o Presidente convidou a senhora Elaine Paulino, mãe da
aluna Amanda, da turma da educadora Rosimeire, a fazer uso da
palavra, que após, entregou flores à homenageada. Seguidamente,
Paulo (pai do aluno Henrique) homenageou a educadora com flores.
Prosseguindo, o Presidente convidou o mestre de cerimônias
para apresentar o histórico de vida profissional do professor
homenageado, Marcos Roberto Peres, onde todos acompanharam
sua trajetória através de um vídeo com fotos e depoimentos.
Ao final da exibição, uma surpresa especial para o
homenageado: alguém que ele achava que não conseguiria estar
presente na cerimônia, sua filha Daniela, também prestou sua
homenagem discursando.
Seguidamente, o Presidente convidou os vereadores Carlos
Alberto Soares da Silva e Júlio César Caetano, bem como o Diretor da
E.E. "Profa Luiza Maria Bernardes Nory" e Presidente do CMEP, José
Francisco Vieira, para entregarem o título de "Professor do Ano" para
Marcos Roberto Peres.
Em nome da Câmara Municipal, convidou o Vereador Rodolfo
Valadão Ambrósio para entregar flores à senhora Elaine Peres, esposa
do professor Marcos Roberto Peres.
Em seguida, convidou o Vice-Prefeito Municipal, Carlos Alberto
Feltrin, para proceder a entrega de um certificado em nome do
município ao homenageado Marcos Roberto Peres.
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Convidou a diretora do Departamento de Educação Infantil da
Prefeitura Municipal, Sônia Corrêa Martins, e o Dirigente Regional de
Ensino de Penápolis, Lucinei Aparecido Euzébio, a entregarem um
cartão de prata ao professor homenageado.

o casal de amigos

do professor Marcos, Ataíde e Lúcia, também

prestou sua homenagem.
A seguir, convidou a senhora Simone Torsiano, da equipe da
E.E. "Profa Luiza Maria Bernardes Nory", a prestar uma homenagem
em nome da escola, juntamente com a professora Neuza e o
professor Mateus.

o

Presidente Rubens Bertolini registrou a presença do pastor
Melquias, presidente da Igreja Assembleia de Deus Nipo Brasileira em
Penápolis, do senhor Francisco Sérgio Brito, presidente da Loja
Maçônica "Estrela Noroeste do Brasil" de Penápolis, bem como da
senhora Luzia Angélica Silva Ribeiro, diretora da escola SESI de
Penápolis.
Dando continuidade, o Presidente franqueou
Vereadores, por até 2 minutos cada.

a palavra

aos

Vereador Carlos Alberto Soares da Silva
Vereador Adalgiso do Nascimento
Vereador Reginaldo Sacomani
Vereador Júlio César Caetano
Vereador Rodolfo Valadão Ambrósio

o Presidente registrou a presença nesta sessão, do pastor
E1issandro Raposo e sua esposa, da Igreja Assembleia de Deus
Jerusálem.
o Presidente solicitou ao Vereador Reginaldo Sacomani que
assumisse a presidência por alguns instantes, a fim de que pudesse
usar da palavra.
Vereador Rubens de Medici Ito Bertolini
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o

Presidente reassumiu os trabalhos e franqueou a palavra ao
Dirigente Regional de Ensino de Penápolis, Lucinei Aparecido Euzébio.
Após, franqueou a palavra à diretora do Departamento de
Educação Infantil da Prefeitura Municipal, Sônia Corrêa Martins,
representando a Secretária Municipal de Educação, Cláudia Elisa
Oberg Torrezan, que discursou saudando os homenageados.
Convidou também a discursar, o Presidente do Conselho
Municipal de Educação de Penápolis e diretor da E.E. "Profa Luiza
Maria Bernardes Nory", José Francisco Vieira.
Na sequência, o Vice-Prefeito Municipal, Carlos Alberto Feltrin,
proferiu discurso saudando os homenageados da noite.
Após, o Presidente franqueou a palavra à "Educadora do Ano'~
Rosimeire Aparecida Cardoso Poluca, para discursar agradecendo
a homenagem, junto com o filho João Lucas.
Por fim, o Presidente franqueou a palavra ao "Professor do
Ano", Marcos Roberto Peres, que discursou agradecendo a
homenagem.
Finalizando, o Presidente proferiu algumas considerações,
agradeceu a presença de todos e, SOB A PROTEÇÃODE DEUS E EM
NOME DO POVO PENAPOLENSE, declarou encerrada a presente
Sessão Solene, da qual foi lavrada esta Ata que vai por ele assinada.

RUBE!:iS~DENE
CI ITO BERTOLINI
Presidente

works/2018/atas/Ata

Professor

e Educador

2018 (Marcos

e Rosimeire)

10 outubro/aasj
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Marcos Roberto Peres
I

Filho de João Peres e de Maria de Lourdes Cojo Peres, Marcos Roberto
Peres nasceu dia 8 de abril de 1968. Despertou para a área da educação
através de estudos na la Igreja Batista de Penápolis. Chegou a ter interesse
para o setor de contabilidade, fazendo curso técnico, mas logo confirmou
seu rumo à educação. Na Funepe, iniciou curso Ciências Biológicas,
quando descobriu que tinha dislexia, um transtorno que dificulta
aprendizagem em algumas áreas. Seguiu então para o curso de História, o
qual fez junto com sua namorada e futura esposa Elaine. Ao ministrar sua
primeira aula em Glicério, como professor substituto, Marcos obteve
ótimo desempenho, recebendo elogios dos alunos. Marcos tem atuação
como professor com aproveitamento do humor e de recursos de videos
para ajudar a promover os ensinamentos aos alunos e demais interessados.
Pelo Yotube, propaga conhecimento pelos canais Marcos Ensina
e
Aprender Faz bem. Possui duas filhas, Isabela
e Daniela. Realiza
trabalho voluntário pelo Programa Saúde da Família. Em outra atuação
importante, integra alunos da Escola Luiza Nory e do Anglo para a
Maratona Cívica Cultura Semana da Pátria, realizada pela Loja Maçônica
Estrela Noroeste do Brasil
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Filha de Neusa Maria dos Santos e de Wilson José Cardoso, Rosimeire
Aparecida Cardoso Poluca nasceu dia 14 de janeiro de 1976 . Teve infância
marcada na zona rural, onde por volta de seus 8 anos de vida, brincava de
escolinha. Ao ingressar no 10 ano do ensino médio, teve interesse em
seguir na área de enfermagem, mas em seguida optou pelo Cefam. Iniciou
atividade profissional em 1999 como educadora na Vila da Infância,
incluindo posteriormente trabalho voluntário aos domingos na mesma
unidade. Com o nascimento de seu filho João Lucas em 14 de abril de
20 IO, deixou o trabalho para dedicar-se a ele. Ao decidir a retomar a
atividade de educadora infantil, já formada em Pedagogia, ingressa na
Casa Anjo da Guarda e depois na Escola Snoop. Ao conquistar aprovação
em concurso público da prefeitura de Penápolis, passa a dedicar-se em
2015 ao maternal do CEIM Cecília Meirelles.
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Ofício Circular n° 004/2018

Penápolis, 17 de setembro de 2018.

EXlIIO Sr Presidente
Rubens de Medici 110 8erlolini
Câmara Municipal
I'enápolis - SI'

o Conselho Municipal de Educação-CMEP, através de seu presidente. JOSÉ
FRANCISCO VIEIRA e demais conselheiros, tem o prazer de comunicar à Vossa Excelência
que os membros do CMEP escolheram um Educador Infnatil entre o 08 (oito) indicados pclas
unidades de educação infantil de Penàpolis, conforme determina o Decreto do Legislativo nO
128/2013.
O CMEI' enviou oficios a todas as unidades de educação infantil municIpais e
particulares que atendem a faixa etária de O li 3 anos, incluindo as EMEIs Integrais e 08 (oito)
unidades indicaram o educador representante em 2018. O nome da educadora escolhida foi
ROSIMEIRE APARECIDA CARDOSO POLUCA, da CEIM Cecilia Meireles, conforme o
material incluso, em representação a todos os educadores infantis de Penápolis.
Para a Homenagem aos professores, o CMEP enviou oficios a todas as escolas
particulares, públicas estaduais e municipais, e 06 (seis) unidades (02 municipais, 03 estaduais e
OI particular) indicaram o professor representante em 2018. O nome do professor eleito foi
MARCOS ROBERTO PERES, da EE. Prof" Luiza Maria Bernardes Nory, conforme o
material incluso, em representação a todos os professores de Penápolis.
Sem mais para o momento, agradecemos.
Atenciosamente.

Protocolo N° 31/201e
Oficio

1B/0912016.14:20:56
7" l ...--..
Simone ~achinl Medeiros
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DE PENÁPOLlS
EE. PROpu, LU1ZA MARIA BERNARDES NORY - PENÁPOLlS

INDICAÇÃO AO TÍTULO DE PRCWESSOR DO ANO 2018

!'do presente documento venho em nome da I':.E, Prof' Luiza Maria Bernardes
Nory indicar o nome do professor Marcos Roberto Peres para a homenagem de "Professor
do Ano 20 IX", instituída pelo Decreto Legislativo de 1'197, após consulta aos professores
d" I)nid"de I':scolar.
O pro!l:ssor Marcos Peres leciona llistória nesta Unidade Escolar há onze anos,
sendo prn!l:sslH efetivo com acúmulo de outro cargo nas escolas particulares "Anglo" e
"Up'".

Desde 2007 desenvolve suas aulas de um modo particular, diferente de outros
professores. Usando pitadas de bom humor e o conteúdo de llistôria, motiva os alunos
para aprender, 111Z levantamento de conhecimentos pr~vios, traz exemplos do tempo
presente para explicar o passado e vice-versa, sempre valorizando os saberes que os
alunos trazem consigo. Inicia sua aula com alguma "piadinha", uma música cantada por
ele juntamente com os alunos, um show de mágica, uma "dancinha" ou até mesmo cenas
(il; teatro. Tudo isso com o propósito de prender a atenção dos alunos e lilz.er com que a
aprendizagem aconteça, mesmo para aqueles alunos que licam esquecidos no fundo da
sala, sem demostrar interesse e sem acreditar que são capazes de aprender.
Os alunos gostam muito de suas aulas, da atenção que é dada a eles e da linguagem
liicil e própria da juventude que o professor usa para sc comunicar. Consideram as aulas
atrativas e isso nl;', com que prestem atenção em um conteúdo que seria taxado de "chato'",
Divulga para os alunos seus dois canais no Youtube: "Marcos Ensina" e "Aprender t[IZ
Ikm" como forma de reforçar a aprendizagem por meio do uso das tecnologias, onde o
aluno pode estudar atrav~s de seu celular ou computador no horário que quiser.
Todo esse empenho em ser professor e fazer a diferença na vida dos alunos para
que aprendalll, nasceu devido á superação de sua, próprias limitações. Quando o
professor Marcos cursava Licenciatura em Ciências Biológicas na Funepc, foi
diagnosticado com dislexia. Em toda sua trajetória escolar sempre apresentou dillculdade
de aprendizagem em leitura e escrita, e isso persiste ainda hoje, prova disso está no
preenchimento de sua ficha de inscrição. O corpo docente da FUNEPE, percebendo suas
dificuldades, sugeriu que Marcos mudasse de curso, pois perceberam sua potencialidade
para o curso de Ilistória, onde o uso da oralidade é mai, intenso. E assim ele fez e obteve
brilhante sucesso.
A dislexia fez toda a di ferença na sua vida prolíssional, pois foi capaz de
compreender melhor as necessidades de aprendizagem dos alunos e se colocar no lugar
d"'es, tornando assim as aulas mais agradáveis, nllde o aluno pode construir o seu próprio
conhecimento de várias maneiras, não se restringindo à leitura e escrita. Ao preparar suas
aulas o professor Marcos sempre se laz uma pergunta: como meu aluno com dijlculdade
é capaz. de aprender esse col1leúdo'! E assim ele mobiliza seus conhecimentos e sua
experiência de vida para encontrar a melhor metodologia.
Marcos sempre busca aperfeiçoar seu trabalho c sua formação. Cursou tamb~m
Pós-graduação emPsicopedagogia Cl inica. Como já tinha sido gestor do Programa [scola
da I:amília, conhecia bem a comunidade, o projeto e suas necessidades. Começou a atuar
voluntariamente aos sábados com atendimentos psicopedagógicos para alunos carentes

C011l
diliculdades de aprendizagem. Atualmente hi: uma fila de pais aguardando
atendimento psicopedagógico para os IIlhos.
Marcos também é muito envolvido com o dia a dia da escola, é o prolessor que
"veste a camisa", sempn: atuando na APM e no Conselho de Escola. É um professor
assiduo e apesar de trabalhar com 65 aulas semanais, esta sempre disposto e la? o que
gosta Além do trabalho na escola, atua voluntariaml:nte como protessor (k Teologia
Cristã no Seminário mAD - Núcleo Penápolis.
Desde quando iniciou suas aulas nesta Unidade Escolar o prolessor Marcos se
reúne com os alunos, de forma voluntária e fora do seu horário de trabalho, para preparalos para a Maratona Cívico Cultural "Semana da Pátria". patrocinada pela Loja Maçônica
de I'enapolis. Nestes estudos ele taz a interação dos alunos da escola pública - a nossa com os da escola particular - o Anglo. Durante os meses que antecedem a Maratona,
convence os pais dos alunos da escola particular a levar os seus filhos para estudar junto
com os alunos da escola pública, quebrando assim o paradigma da discriminação. O
prokssor acumula doze prêmios de primeiro lugar na Maratona com o Anglo e dois
terceiros lugares e um quarto lugar com equipes de nossa escola. Após as premiações as
equipes realizam a confraternização em uma pizzaria, financiada em partes pelo próprio
prot<:ssor.
Nós educadores sabemos que nosso desafio nos dias de hoje esta em motivar os
alunos para a aprendizagem e trabalhar para que a inclusão seja realizada sob todas as
formas, fazendo eom que o aluno com dificuldades aprenda e não esteja apenas presente
na sala de aula. O professor Marcos é um exemplo de que todos os alunos são capazes de
aprender, não importando suas dificuldades e limitações, esperando apenas que alguém
tenha um outro olhar para eles e faça uso de diversas metodologias para que ele aprenda.
Pela dedicação, superação, desempenho e incansável esforço para conseguir o sucesso da
aprendizagem de todos os alunos, defendemos o nome do professor Marcos Roberto Peres
ao título lk Professor do Ano 20 I x.

"Há muittls pessoas tle vislio perfeittl que natla vêem ...

() ato tle I'er não é coisa uaturtll.
Precis." ser opreudido .. ,
Rubem Alves

l'enápolis,23

de agoslo de 2018.
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[ducadora

do ano

Penso que para ser uma Educadora Infantil, tem que nascer com o Dom, tem que querer
fazer a diferença na vida de uma criança, a profissão exige muito, tanto tisicamente
como psicologicamente.

São vários obstáculos há ser vencido, muitas lutas travadas as

veles nem sempre a ganhamos porém todo desafio é compensador conseguimos tirar
alguma experiência boa para acrescentarmos na nossa vida profissional .Tudo que é
feito com Amor, Respeito e muita Responsabilidade
apresento

tende a dar certo ... sendo assim

minha indicação para Educadora do ano dc 2018 do CElM Cecilia Meireles

.. Rosemeire

Aparecida Cardoso Poluca ", casada ,um filho e pedagoga.

Desde muito cedo, ainda quando criança gostava e fazia a tu ia de café a sua sala de aula
e ali realizava as tarefas com outras crianças, sendo ela a professora e O seu material
pedagógico era pequenos pedaços de carvão.
Estudiosa,

meiga e carinhosa sempre alimentou essa vontade e a esperança de um dia

"Ensinar".

Concluiu o curso do Magistério no CEFAM, iniciou seu trabalho na Vila da lnfãncia no
ano de 1999, e lá permaneceu por I t anos. Fez um bom trabalho, desenvolveu vários
pr()j<:tos com a pré-escola, ensinando e aprendendo. Fez um belo trabalho junto com os
adolescentes e suas respectivas famílias realizando projetos de interação fãmiliar.
Reali70u um trabalho voluntário -Escola Bíblica - Igreja Metodista
aoS domingos
juntamente

com a diretora.

Trabalhou

na Escola Snoop por 4 anos com as turmas do maternal 11e jardim.

Deu sua contribuição

no Anjo da Guarda por 3 anos,

trabalhou com os grupos do

berçário 11,maternal I e maternal 11.
Concluiu o curso superior em Pedagogia em 20 I0, e entrou na Prefeitura de Penápolis
em 2015 na função de Educadora Infantil, sua unidade foi CEIM Cecilia Meirelles,
iniciando com o grupo BII .

r,

uma protissional que desenvolve a criança integralmente, (no social, intelectual,
afetivo e no cognitivo). Tem sempre a preocupação de desenvolver um planejamento
signiticativo
e desaliador, capaz de impulsionar o desenvolvimento
da criança,
ampliando suas experiências e pratica socioculturais, respeitando as caracteristicas de
sua taixa etária de lonna que a aprendizagem seja construída por ele. Na rotina diária
as atividades são planejadas por eixos educacionais (Natureza e Sociedade, Linguagem
oral e escrita, Matemática, Cultura corporal e Artes).
Está desenvolvendo projetos
junto às crianças e com as tàmilias para melhor integração das mesmas. Tem um bom
rclacionamemu

com aS famílias e com a equipe escolar.

Rotina

Amhienl~ acolhedor
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Projeto" Eu"

Nalureza e Sociedade

Lúdico

projeto: Rcciclando.
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Cerimonial

CÂMARA DE VEREADORES DE PENÁPOLlS
CERIMONIAL

Sessão solene
Entrega do título de "Professor do Ano" para MARCOS
ROBERTO
PERES
e o título de "Educador do Ano" para
ROSIMEIRE APARECIDA CARDOSO POLUCA

Realização 10-10-2018

Abertura ( TV Câmara)
Senhoras e senhores, Boa Noite!
Em nome da Câmara Municipal, sediada no prédio vereador
Nicolau Abramides , obrigado pela presença e audiência de todos.

o

Poder Legislativo tem a honra de entregar hoje, na sala Pereira
Filho, o título de
"Professor do Ano"
para MARCOS
ROBERTO PERES
e o título de "Educador do Ano" para
ROSIMEIRE APARECIDA CARDOSO

POLUCA

Neste instante, convido a adentrar ao plenário e tomar assento
junto à mesa de honra, o presidente da Câmara Municipal ,
Rubens de Medici !to Bertolini
Convido os vereadores:
ADALGISO DO NASCIMENTO
8
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BRUNO MARCO ARAÚJO DOS SANTOS
CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA
ESTER MARIA SEZALPINO MIOTO
EVANDRO TERVEDO NOVAES
I
FRANCISCO JOSÉ MENDES
IVAN EID SAMMARCO
JOSÉ FERRES CHACON
JÚLIO CÉSAR CAETANO
REGINALDO SACOMANI
ROBERTO DELFINO DA SILVA
RODOLFO VALADÃO AMBRÓSIO

Para compor a mesa de honra, convido o vice-prefeito Carlos
Alberto Feltrin, que nessa ocasião, representa o prefeito Célio de
Oliveira
Convido a diretora do Departamento de Educação Infantil da
prefeitura, Sônia Correa Martins, que representa a secretária
municipal de Educação, Cláudia Elisa Oberg Torrezan
Presidente do Conselho Municipal de Educação, José Francisco
Vieira, diretor da Escola Luiza Nory
Dando continuidade à solenidade de homenagem aos professores
e educadores, peço por gentileza que todos os presentes se
levantem ....
Convido os vereadores ,
,a recepcionarem e
conduzirem aos seus lugares junto à mesa de honra, o ganhador
do título de Professor do Ano - MARCOS ROBERTO PERES
e a ganhadora do título de "Educador do Ano", ROSIMEIRE
APARECIDA CARDOSO POLUCA
trilha 1)
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o título

de Professor do Ano foi criado pelo decreto legislativo nO
17, de 16 de junho de 1997, de autoria do vereador Osmar de
Almeida, o Mazinho, a partir de idealização do professor Manuel
Pessoa.
O título de "Educador do Ano" foi criado em 2013, através do
Decreto Legislativo nO128, de autoria do vereador Caíque Rossi.
I

A escolhas para as homenagem
acontecem
em processo
coordenado pelo Conselho Municipal de Educação.
A Câmara Municipal agradece a participação das escolas e o
trabalho do Conselho Municipal de Educação, presidido por José
Francisco Vieira
Protocolo e oficios
Transmissão pela internet.
www.camaradepenapolis.com.br
TV Câmara ( canal 14/TV aCabo)
Facebook (Câmara de Penápolis) e Youtube
Para dar início oficial à sessão solene de entrega do título de
Professor do Ano e do título de Educador do Ano, está com a
palavra o presidente da Câmara Municipal, Rubinho Bertolini.

(fala do presidente)
SOB A PROTEÇÃO
DE DEUS E EM NOME DO POVO
PENAPOLENSE,
DECLARO ABERTA A SESSÃO SOLENE
DE
ENTREGA DOS TÍTULOS DE PROFESSOR E EDUCADOR DO
ANO
De pé e voltados para nossas bandeiras, cantemos o hino nacional. (vídeo
do hino nllcional)

A ganhadora do título de "Educador do Ano" em 2018, ROSIMEIRE
APARECIDA CARDOSO POLUCA , foi indicada pelo CEIM Cecília
Meireles
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Convido o mestre de cerimônias da Câmara Municipal, Ricardo Alves, a
fazer a apresentação da homenageada.
Ricardo diz:
Rosimeire Aparecida Cardoso Poluca teve infância na zona rural, onde
uma de suas brincadeiras preferidas era de escolinha.
Em tempo de definir seu rumo profissional, chegou a projetar a área da
saúde, mas a Educação prevaleceu.
(vídeo)
Na sequência, convido a diretora do CElM Cecília Meireles, Cristiane
Puche Nonato Lameu, o vereador
e o presidente do Conselho
Municipal de Educação, José Francisco Vieira, a entregarem o título de
"Educador do Ano" para ROSIMEIRE APARECIDA CARDOSO
POLUCA
Representando os vereadores, convido
, a entregar flores à
educadora ROSIMElRE APARECIDA CARDOSO POLUCA
Convido o vice-prefeito Carlos Alberto Feltrin, a entregar certificado
Convido a diretora do Departamento

de Educação Infantil da
prefeitura, Sônia Correa Martins, a entregar cartão de prata
Convido os alunos do maternal, da educadora Rosimeire, a prestarem sua
homenagem ( entrega de botão de rosas - música Valeu Amigo)
Convido a educadora Joana Mayara Nogueira das Neves a também prestar
homenagem a sua colega de trabalho, Rosimeire Aparecida Cardoso Poluca
( entrega de preente) - música Trem Bala
Convido Elaine Paulino, mãe da aluna Amanda, da turma da educadora
Rosimeire Aparecida, a fazer uso da palavra
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PENAPOLIS~A seguir, teremos homenagem ao ganhador do título de "Professor do
Ano", MARCOS ROBERTO PERES, indicado pela Escola Luiza Nory
Ricardo lê:
Marcos Roberto Peres quando jovem, pensou em trabalhar na área de
contabilidade e depois decidiu pela Educação.
Tomou-se professor de História conhecido por perfil de uso do humor e
tecnologia para propagar conhecimento
(HD)

Convido o vereador
, e o diretor da Escola Luiza
Nory, José Francisco Vieira,
presidente do Conselho Municipal de
Educação, a entregarem título de "Professor do Ano" para MARCOS
ROBERTO PERES
Representando os vereadores, convido
, a entregar flores para a
senhora Elaine Peres, esposa do professor Marcos Peres
Convido o vice-prefeito, Carlos Alberto Feltrin, a entregar certificado à
ganhador do título de "Professor do Ano" para MARCOS ROBERTO
PERES
Convido a diretora
do Departamento
de Educação
Infantil
prefeitura, Sônia Correa Martins, a entregar cartão de prata

da

Franqueio a palavra aos vereadores. ( 2 minutos)

Franqueada a palavra à diretora do Departamento de Educação Infantil da
prefeitura, Sônia Correa Martins, que representa a secretária municipal de
Educação, Cláudia Elisa Oberg Torrezan
(3 minutos)
Presidente do Conselho Municipal de Educação, José Francisco Vieira
Franqueada a palavra ao vice-prefeito Carlos Alberto Feltrin (3 minutos)
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Franqueio a palavra à Educadora do Ano,
CARDOSO POLUCA

ROSIMEIRE

APARECIDA

Franqueio a palavra ao ganhador do título de "Professor
MARCOS ROBERTO PERES
(agradecimentos)

do Ano",

SOB A PROTEÇÃO
DE DEUS E EM NOME DO POVO
PENAPOLENSE, DECLARO ENCERRADA A SESSÃO SOLENE DE
ENTREGA DO TÍTULO DE PROFESSOR DO ANO E DO TÍTULO
DE EDUCADOR DO ANO EM 2018.
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