Câmara Municipal de Carmo da Mata

MOÇÃO DE APLAUSO 019/2018

À
Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Carmo da Mata,
CONSIDERANDO que o Ideb –Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, é uma iniciativa para mensurar o desempenho do sistema educacional
brasileiro a partir da combinação entre a proficiência obtida pelos estudantes em
avaliações externas de larga escala e a taxa de aprovação, indicador que tem
influência na eficiência do fluxo escolar, ou seja, na progressão dos estudantes
entre etapas/anos na educação básica.
CONSIDERANDO que, na semana passada foi divulgado pelo MEC o
resultado do IDEB, o qual aponta as escolas municipais de Carmo da Mata com
excelente qualificação;
CONSIDERANDO que, segundo o MEC, nenhum estado atingiu a meta do
ideb no ensino médio, enquanto o Município de Carmo da Mata ultrapassou a
meta do ensino fundamental que foi estipulada em 5.5.
CONSIDERANDO que, a Escola Municipal Silviano Brandão alcançou o
índice 7.7, sendo destacada como a maior nota dentro do Município, e que a
Escola Municipal Pe. Galdino Ferreira Diniz realçou por sua evolução, alcançando
7.4 quando em 2007 foi avaliada em 3.3.
CONSIDERANDO que, para o alcance deste índice apontado pelo Ideb no
município, é necessário enfatizar o trabalho realizado pelas escolas municipais no
seu dia a dia. Como o desenvolvimento de projetos educacionais que envolvam as
crianças, a dedicação de cada professor, o trabalho realizado pela parte
pedagógica nos bastidores, os auxiliares de serviços gerais que propiciam um
ambiente limpo e agradável, cuidando prazerosamente das merendas escolares,
assim como das diretoras que não medem esforços para realizar seu trabalho com
eficiência, bem como todos os demais profissionais envolvidos no âmbito
educacional.
A Câmara Municipal de Carmo da Mata, através do Vereador Antônio Claret
Pereira, apresenta a Moção de Aplauso às Escolas Municipais Silviano Brandão e
Pe. Galdino Ferreira Diniz, na pessoa de suas diretoras e demais funcionários das
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escolas, pelo desempenho alcançado no ideb - evidenciando os mais sinceros
agradecimentos e gratidão do Poder Legislativo pelo trabalho desenvolvido em
prol da educação das nossas crianças.

Plenário Dr. Juvêncio de Carvalho, 10 de setembro de 2018.

Antônio Claret Pereira
Vereador
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