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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Stade de Sao Paulo

REQUERIMENTO Nº 7467/2021

EMENTA REQUER MOÇÃO DE CONGRATULAÇÓES A

TODOS 05 PROFISSIONAIS, PROFESSORES E

EDUCADORES NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO

PRETO

SENHOR PRESIDENTE.

Apresentamos a consideração da Cªsa o seguinte:

REQUEREMOS, nos termos constrtucronars e regrmentars,
sarrsterras as formalruaoes Regimemais, que se aprove a presente Moção CongraluIaçâo
aos prolessores e educadores do Munrorpro de Rroerrao Preto em comemoração ao Dra

do Professor, celebrado em 15 de outubro
A comemoração ou da 15 de outubro ror oúcreuzada

nacionaimeme como ferrado escolar pelo Decreto FederaI 52 682, de 14 de outubro de
1953 Segundo rnforrnacõssda Secrerana Estadual de Educação do Estado de São Pauta
a nrsIona do me 15 de outubro e bem mas antrga e se Iacaltza no Brasrl Impenat

No dra 15 de oqubro de 1327 (dra consagrado a educadora
Sama Teresa de ÁviIa), Imperador do Brosn, Pedro t baixou um Decreto tmpenat que criou

o Ensmo Elementar no Brasrl Pelo decreto, “todas as crdades, mas e lugarejos rrvessern
suas escolas de pnmerras letras" Esse decreto tatava basicamente da descenlrahzação
do ensrno, do saIáno dos professores. das rnate'nas básicas que todos os alunos
deveriam aprender e ate sobre como os professores devenarn ser contratados

A pnmeíra contribuição da Ler de 15 de outubro de 1827 foi a de
determmar, no seu anrgo tº, que as Escolas de Primetras Letras (hole. ensmo
fundamentar) deveriam ensrnar, para os menmos. a teitura, a esoma. as quatro operações
de cálculo e as noções mats gerais de geumetria préncav Ás meninas, sem qualquer
embasamento pedagogrco. estavam excluídas as noções de geomema Aprendenarn,
sim, as prendas (costurar, bordar, cozmharelc) para a eoonornra domésuca



ª Câmara Municipalde Ribeirão Preto
lado de Sao Paulo

No Estado ao São Paulo, no ano oe 1947, o professor paolrsta
Samuel Becker teve a Ideia oe transformar a data em leriaoo e lnlclou a traorçào de

homenagear os professores no ora 15 oe outubro, em referenora ao decreto de D, Peoro I

A ldeta surglu porque o perlodo letivo do segundo semestre escolar era multa longo. ia de
l de junho a 15 de dezembro, com apenas dez das de terras em todo o período. o dla

também serwia como uma data para se analisar os rumos do restante do ano letivo

Contuoo, na uma outra história de comemoração da data no

qual a uma denulaoa estadual de Santa Calarlna propôs o prolelo de ler que for aprovado
em 1948. Anlontela de Barros, a primeira mulher negra a ser elerta deputada no país,
professora por formação e mha de uma ex—escrava, que teve papel lundamental na luta

pela lgualdade ractal e pelos dlrellos das mulheres, for a responsável pelo prolelº de lei

que tnslllulu o ola 15 de outubro como data comemoram/aem Santa Catanna
É fundamental resgatamos s mstona oessa nata oomemorattva

tão lmponanle porque a data tern ltgeçao direta cºm & nrstona da formação nacional e

com as lutas lerninlstas e negras, que sabem que a educação e urna das ferramentas

emancipatorlas mais potentes da sociedade
REQUER, por nm. que como da presente, apos aprovada pela

Cãmara, se|a remetida ao conhecimento aos professores e educadores de nosso
município, através dos motos de comunlcação do MunlClplo e atraves da Secretana
Munrerpel oe Educação esta moção de congratulações após aprovação desta Casa de
Lels e seus Edis

“º educadºr se elermza em cada ser que educa,” Paulo Frente
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Sala das Sessões, 14 de Gummo de 2021.

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Vereadora - PT
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