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Autoria: Vereadora Patricia Costa Jardim 
 

 
 

Moção de Aplausos Nº 003/2022 
 

 
  A Câmara Municipal de Brasilândia, através da Vereadora Patricia 

Costa Jardim , apresenta Moção de Aplausos a Professora Sr.ª Elza 

Ferreira dos Santos, por sua enriquecedora contribuição cultural ao nos 

agraciar com o Poema “ Construindo Significado” anexo.  

 

  A presente Moção de Aplauso tem como objetivo demonstrar nossos 

agradecimentos e o reconhecimento deste Legislativo pelo seu profissionalismo, 

retidão e entrega dedicados ao enriquecimento intelectual e cultura em prol do 

nosso sistema de educação.  

 

  A Professora Elza, sempre se constituiu como uma mulher forte, 

determinada, aguerrida, competente e muito dedicada ao magistério.  

 

  No exercício como Professora, vem plantando a esperança no coração de 

jovens e crianças, semeando saber em suas mentes, e, instigando a cada o gosto 

pela verdade, pela honra, o respeito e o amor ao próximo. 
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  Diante disto, não poderíamos nos furtar de apresentar esta Moção de 

Aplausos que se configura num simples instrumento de gratidão. 

 

  Portanto, o nosso muito obrigado por tão enriquecedora contribuição 

cultural.  

 

“O valor das coisas não está no tempo que elas 

duram, mas na intensidade com que acontecem. 

Por isso, existem momentos inesquecíveis, 

coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.” 

 

   Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato 

Grosso do Sul, aos 26 (vinte seis) dias do mês de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Ver. Patricia Costa Jardim 

2.ª Secretária 
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Construindo significado 

Autora: Elza Ferreira dos Santos 

 
 

Certo dia apareceu em nossa cidade     

Uma pessoa com um projeto 

Que logo de cara pareceu encantador; 

O prefeito, por sua vez, vendo a necessidade de mudança 

E pensando nas crianças 

Fechou imediatamente o pacote 

Com a certeza de ser inovador. 

  

E lá fomos nós da educação infantil     

Os primeiros a experimentar do remédio amargo, 

Pois aos sábados éramos todos convocados. 

  

Com muito medo, porém com todo certeza   

De que professor quando se propõe a fazer algo 

É de total inteireza... 

 

Não conseguimos mensurar o quão gratificante foi participar, 

Pois nossa prática antiga, começamos a mudar... 

E o que parecia assustador, passou a ter um novo sabor 

E o que já fazíamos com amor, foi sendo potencializado 

E hoje, estamos colhendo o resultado. 

 

O tema para essa apresentação é “Construindo significado”, 

Pois nenhum saber é estático e não podemos ficar parado 

O professor que diz saber tudo, já devia estar aposentado. 

  

Quem está na ativa sempre aprende a cada dia, 

Suas aulas são atrativas e dinâmicas  e garantem o direito das crianças. 
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Falando em direitos de aprendizagem 

Vou alguns deles elencar: 

Fiquem sabendo que toda criança aprende muito ao brincar, participar, explorar e 

expressar 

E não podemos esquecer o direito de conviver e conhecer; 

Todos eles garantem às crianças o protagonismo do saber. 

  

Confesso que o processo de mudança nos causou um certo rebuliço, 

Pois alguns entenderam que era aumento de serviço, 

Por isso, todos foram convocados para do projeto participar, 

Não ficou ninguém de fora, para depois protestar: 

_Não vou, não quero, não sei como praticar... 

Agora estão preparados para o projeto começar 

Bem disse a Tita que temos de mudar. 

  

Ao experimentar a mudança, entendemos que não é tão difícil assim, 

Basta acreditar que de um brinquedo que a criança escolhe para brincar, 

Uma boa aula podemos montar. 

E daí em diante é só observar, o quanto se ensina sem se apavorar 

E sem querer a criança antes do tempo alfabetizar. 

  

De mãos dadas vamos caminhando, garantindo o direito da inclusão de todos 

Sem distinção de raça, cor ou profissão. 

Do inspetor ao diretor, todos têm o seu valor! 

  

Hoje mesmo faz as malas e para sua cidade vai retornar 

Desejamos boa viagem! 

E assim que almejar, venha nos visitar 

Teremos certeza que de nós irá se orgulhar! 

  

E assim despedimos da Tita da Lu e de todos os envolvidos nesse projeto com grande 

emoção 

Sabendo que deixaram conosco parte de seus saberes 

E levam Brasilândia no coração!  
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