CARTA AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tanto por fazer, tão pouco tempo e nossa tarefa de participar da construção do
novo se vislumbra como uma missão sagrada, de segredos por desvendar, de paisagens do
cotidiano que teimamos trazer à sala de aula, repleta de coisas móveis, de respeitos que
aprendemos ainda crianças e que, invariavelmente, passamos adiante.
Ser professor é, antes de tudo, ser amor. Amor pelo que ajudamos a descobrir,
pelas descobertas que fizemos e das mudanças que auferimos, refletindo naqueles que
virão, nossos alunos, aprendizes do viver, de espíritos ávidos pela novidade.
Conduzir facilitando a caminhada é nosso objetivo em tempos modernos. Discutir
e reverberar atitudes são nosso ofício. O que fazemos de melhor está desafiando-nos:
podemos reinventar o que chamamos de trânsito? Conhecemos os valores que orientam
nossa ética? São questionamentos a que estamos acostumados.
Lançam-se aos nossos olhos as inquietantes reflexões sobre os deslocamentos que
necessitamos realizar no dia-a-dia, nós e nossos alunos, os pais, as pessoas que trabalham e
a cidade, que se põe em movimento, lançando-se em sua dinâmica cotidiana, talvez o caos,
mas ainda ação humana. Entender e representar nosso papel é, acima das falsidades e
agruras, o que se espera daqueles que um dia ousaram aprender a aprender, e que, mais
ousados ainda, ensinaram a aprender.
Faz-se imperativo que todos nós, professores e professoras, educadores e
educadoras, passemos a caminhar juntos na direção de uma sociedade que tenha respeito,
harmonia e solidariedade, trazendo conosco nossas maiores construções: nossos alunos.
Para tanto, participe da Palestra de Sensibilização e do Curso de Capacitação
para Professores Multiplicadores de Educação para o Trânsito do Ensino
Fundamental, conforme discriminado:
a. Palestra de Motivação para o representante da equipe diretiva das escolas.
- Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME)
- Horário: 08:30h
- Data: 20 de maio para as escolas estaduais e particulares
- Data: 21 de maio para as escolas municipais
b. Curso de Capacitação para professores do Ensino Fundamental:
- Datas: 4 e 5 de junho
- Local: Auditório do SESI – Parque dos Trabalhadores, Av. Bento Gonçalves.
- Horário: 08h às 17:30h, conforme programação
Venha participar da construção dos valores que, com certeza, farão a diferença no
futuro, numa sociedade fraterna, com indivíduos comprometidos com o respeito ao outro e
principalmente, felizes.

