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MOÇÃO DE APLAUSO Nº 61/2018  

 

 

CONSIDERANDO, que a educadora Ana Paula Santos é um grande exemplo de 

iniciativa e dedicação em busca da igualdade social e do bem-estar da população no âmbito da 

Educação em Embu das Artes. 

CONSIDERANDO, o mês de Outubro em que comemoramos o Dia dos Professores; 

justifico a homenagem da professora Ana Paula Santos que nestes 20 anos dedicados à Educação 

na rede municipal de ensino em Embu das Artes prova a todos que ensinar é uma arte, uma 

habilidade, um presente que precisa ser apoiado, respeitado e acima de tudo homenageado. 

 O Vereador Luiz Carlos Calderoni, no uso de suas atribuições legais, apresenta ao 

egrégio plenário a MOÇÃO DE APLAUSOS À PROFESSORA ANA PAULA SANTOS pelo 

papel insubstituível no processo de transformação social do pensamento coletivo em Embu das 

Artes. 

Solicito que da presente Moção, sejam enviadas cópias, à Secretaria de Educação de 

Embu das Artes e a todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino em Embu das Artes. 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, 15 de Outubro de 2018. 

 

 

 

__________________________________ 

Luiz Carlos Calderoni 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

ANA PAULA SANTOS 

 

Ana Paula Santos é professora desde os 18 anos, escolheu a profissão por acreditar que 

nossos futuros estão condicionados ao nosso presente, assim nossas crianças serão nosso futuro. 

Mãe de quatro filhos Pedro, Silmara, Matheus e Gustavo, esposa do professor Fábio da Cunha, 

filha de costureira e mecânico, que ensinaram a hombridade que o ser humano precisa ter. 

Atuou na coordenação pedagógica, na direção de escola da rede municipal, desde 2013 

está na secretaria de educação, foi supervisora de ensino e hoje esta na coordenação da 

supervisão de ensino da rede municipal. 

Formada em Pedagogia e Artes Visuais, cursando Pós Graduação em Gestão pública 

municipal pela UNIFESP, busca tratar a todos com respeito. 

 

 

 

 


