
EMENTA:  REQUER  MOÇÃO  DE  CONGRATULAÇÕES  A

TODOS  OS  PROFISSIONAIS,  PROFESSORES  E

EDUCADORES  NO  MUNICÍPIO  DE  RIBEIRÃO

PRETO

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

REQUEREMOS,  nos  termos  constitucionais  e  regimentais,

satisfeitas as formalidades Regimentais, que se aprove a presente Moção Congratulação

aos professores e educadores do Município de Ribeirão Preto em comemoração ao Dia

do Professor, celebrado em 15 de outubro.

A  comemoração  do  dia  15  de  outubro  foi  oficializada

nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de

1963. Segundo informações da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo

a história do dia 15 de outubro é bem mais antiga e se localiza no Brasil Imperial

No dia 15 de outubro de 1827 (dia consagrado à educadora

Santa Teresa de Ávila), Imperador do Brasil, Pedro I baixou um Decreto Imperial que criou

o Ensino Elementar no Brasil. Pelo decreto, “todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem

suas escolas de primeiras letras”. Esse decreto falava basicamente da descentralização

do  ensino,  do  salário  dos  professores,  das  matérias  básicas  que  todos  os  alunos

deveriam aprender e até sobre como os professores deveriam ser contratados. 

A primeira contribuição da Lei de 15 de outubro de 1827 foi a de

determinar,  no  seu  artigo  1º,  que  as  Escolas  de  Primeiras  Letras  (hoje,  ensino

fundamental) deveriam ensinar, para os meninos, a leitura, a escrita, as quatro operações

de cálculo e as noções mais gerais  de geometria  prática.  Às meninas,  sem qualquer

embasamento  pedagógico,  estavam excluídas  as  noções  de  geometria.  Aprenderiam,

sim, as prendas (costurar, bordar, cozinhar etc) para a economia doméstica. 



No Estado de São Paulo, no ano de 1947, o professor paulista

Samuel  Becker  teve a ideia de transformar a data em feriado e iniciou a tradição de

homenagear os professores no dia 15 de outubro, em referência ao decreto de D. Pedro I.

A ideia surgiu porque o período letivo do segundo semestre escolar era muito longo, ia de

1 de junho a 15 de dezembro, com apenas dez dias de férias em todo o período. O dia

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

Contudo, há uma outra história de comemoração da data no

qual a uma deputada estadual de Santa Catarina propôs o projeto de lei que foi aprovado

em 1948. Antonieta de Barros, a primeira mulher negra a ser eleita deputada no país,

professora por formação e filha de uma ex-escrava, que teve papel fundamental na luta

pela igualdade racial e pelos direitos das mulheres, foi a responsável pelo projeto de lei

que instituiu o dia 15 de outubro como data comemorativa em Santa Catarina. 

É fundamental resgatarmos a história dessa data comemorativa

tão importante porque a data tem ligação direta com a história da formação nacional e

com as lutas feministas e negras, que sabem que a educação é uma das ferramentas

emancipatórias mais potentes da sociedade. 

REQUER, por fim, que cópia da presente, após aprovada pela

Câmara,  seja  remetida  ao  conhecimento  aos  professores  e  educadores  de  nosso

município,  através  dos  meios  de  comunicação  do  Município  e  através  da  Secretaria

Municipal de Educação esta moção de congratulações após aprovação desta Casa de

Leis e seus edis.

 

 “O educador se eterniza em cada ser que educa.” Paulo Freire

FONTE: 

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, GOVERNO ESTADO

DE SÃO PAULO: Você sabe a origem do Dia do Professor? Conheça a história por trás do 15 de

outubro. https://www.educacao.sp.gov.br/voce-sabe-a-origem-do-dia-do-professor-conheca-a-

historia-por-tras-do-15-de-outubro/

UOL  HISTÓRIA:  PRIMEIRA  DEPUTADA  NEGRA  DO  BRASIL

CRIOU  O  DIA  DO  PROFESSOR  EM  1948 https://history.uol.com.br/historia-geral/primeira-

deputada-negra-do-brasil-criou-o-dia-do-professor-em-1948?fbclid=IwAR0fxE-

4hJ3qrE_IZAQXDpGRYi1BT7jttdwemdvkTPDRSAwh_fFIqQMy4J0 



Sala das Sessões, 14 de outubro de 2021.

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Vereadora - PT 
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