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Ao Excelentíssimo Senhor 

Prof. Deley Oliveira 

Presidente da Câmara Municipal 

Nesta 

 

 

Senhor Presidente,  

 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após 

ouvido o plenário, seja encaminhado mensagem de congratulações, ao Professor 

Aldair Araújo Rodrigues, Diretor da Escola Municipal Adélia Aguiar Barbosa, 

em reconhecimento da importância do Projeto “Conhecendo a nossa 

comunidade”, permitindo a socialização, a cidadania e o civismo dos 

profissionais da educação, ao conhecerem melhor a cidade em que vivem. 

 

Conhecendo a nossa comunidade, é um projeto de valorização humana 

em que, os profissionais da educação, fazem visitas aos diversos setores da 

cidade, conhecendo a realidade, analisando situações e entendendo como vivem 

as pessoas, em especial os alunos,  e  como é a estrutura urbana, suas 

características, avanços e desafios. 

 

No dia 07 de fevereiro de 2018, o gestor da Escola Municipal Adélia 

Aguiar Barbosa, professor Aldair Araújo Rodrigues, acompanhou a equipe 

pedagógica, para um momento de socialização junto a comunidade e conhecer o 

contexto sócio cultural onde a família está inserida. Vale ressaltar que visitaram 

os seguintes setores: Vila Regina, Paraíso Feliz I e II, Setor Universitário, Santa 

Clara, Nova Esperança,  Ocupação Fundiária Irregualr Nossa Senhora Aparecida 

e Paraíso dos Ipês. Lembrando que em todos esses bairros citados residem 

alunos que estudam na escola que está localizada no Setor Vila Regina/Jardim 

América. 

Esta é uma ação pautada no Projeto Político Pedagógico que tem como 

principal objetivo levar o professor a refletir sobre sua atuação e prática em sala 

de aula, trabalhar as habilidades sócio emocionais de nossos alunos, tornando a 

escola um ambiente acolhedor, estreitando a relação professor-aluno, criando 

laços afetivos que farão toda diferença na vida da clientela. 

 

 



Outro importante objetivo é fazer com que a escola saia dos limites 

estreitos indo além dos muros escolares, eliminando os rótulos e preconceitos 

existentes, abrindo-se para as novas possibilidades de ser do outro e de ser com 

o outro. Além de fazer conhecer de perto a realidade de nossas crianças, 

considerando suas diferenças e semelhanças para que no dia a dia, a escola 

juntamente com a família torne-se uma parceria de sucesso para enfrentar os 

desafios diários fortalecendo os vínculos afetivos permitindo que a instituição 

família e escola mantenham uma relação que possibilite a realização de uma 

educação de qualidade. 

 

Por este motivo tão nobre, esta Câmara Municipal rende esta justa 

homenagem ao idealizador e executor, juntamente com  a sua equipe escolar,   

deste projeto tão importante, o Professor Aldair Araújo Rodrigues , como forma 

de reconhecimento e valorização. 

 

 

 

Gabinete do Presidente, 21 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Whisllan  Maciel 

Vereador (PSDB) 


