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VEREADOR PROF. ALEX FRAGA (PSOL) – Comunicação de 

Líder: Boa tarde, senhoras e senhores, eu subo à tribuna para fazer 

uma saudação especial aos meus colegas professores e professoras 

de todas as redes, todas as mantenedoras, pois, amanhã, dia 15 de 

outubro, comemoramos o Dia dos Professores. Em virtude disso, 

tomamos a iniciativa na nossa Comissão de Educação, Cultura, 

Esporte e Juventude, de promover aqui na Câmara de Vereadores 

uma mostra de trabalhos intitulada “Profissão Professor”. A mostra 

começou hoje, foi montada, hoje pela manhã, já está aberta com banners no nosso hall 

de entrada. Convido a todos para acompanhar e prestigiar os trabalhos desenvolvidos na 

nossa rede própria municipal. Teremos também, além das exposições de banners, relatos 

de casos, as apresentações formais dos trabalhos desenvolvidos pelos colegas 

professores nas suas escolas, algumas apresentações artísticas também. Hoje à noite, 

teremos a abertura formal da mostra de trabalhos Profissão Professor, às 18h30min, aqui 

no Plenário Ana Terra. Estejam convidados para participar e prestigiar esse trabalho. Nós 

teremos uma apresentação musical também, para engrandecer a nossa noite de 

trabalhos, intitulada “Flautistas do Larry”, da EMEF Professor Larry José Ribeiro Alves.  

Depois, na sequência, teremos “Relatos de vivências pedagógicas”, vários trabalhos 

abordando diferentes aspectos.  

Já deixo, de antemão, o convite para assistirem, amanhã, terça-feira, às 17 horas, uma 

apresentação de danças, que acontecerá aqui na frente do nosso restaurante. A 

apresentação será “Escolas preparatórias de dança: construção de uma nova 

perspectiva”, um grupo de talentosos alunos lá da EMEF Senador Alberto Pasqualini, no 

bairro Restinga. Depois, seguem-se os trabalhos às 18h30min com os “Relatos de 

vivências pedagógicas”, utilizando duas salas – sala 301 e sala 303.  

Para completar o meu convite, na noite de hoje, teremos relatos de trabalho “Positivando 

regras escolares”, um relato sobre o projeto legisladores mirins, cuja orientadora é a 

Professora Thaís Sampaio Mattana, da EMEF Grande Oriente do Rio Grande do Sul, no 

bairro Rubem Berta. Depois: “Educação midiática e letramento através das redes sociais”, 

um trabalho também orientado pela Professora Thaís Sampaio Mattana, da Grande 

Oriente. Segue-se com o trabalho “Assembleia escolar: refletir e transformar”, cuja 

orientadora é a Professora Maria Carolina Colombo dos Santos, do EMEF Décio Martins 
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Costa, que fica na zona norte, no bairro Sarandi. Depois temos o trabalho “Filosofia”, 

orientação do professor Graciano Lorenzi, da EMEF Jean Piaget. E, encerrando a noite 

de hoje, “A voz dos avós: ancestralidade em mim, em ti e em nós”, cujas orientadoras são 

as Professoras Ana Cristina Motta e Daniela Kanitz de Souza, da EMEF Professora Ana 

Íris do Amaral.   

Estejam todos convidados para esta nossa Mostra de trabalhos, esperamos ter aí uma 

semana cheia de reflexão sobre a profissão que é ser professora. Eu, particularmente, em 

outros tempos, tentava incentivar os meus alunos a seguirem esta carreira tão bonita e 

tão nobre; atualmente, não aconselho mais.  Os nossos conselhos são algo muito 

sensível, algo muito importante na vida das crianças e eu não gostaria que, depois de 15, 

20 anos de trabalho, um aluno voltasse e me dissesse: “Professor, o senhor me 

incentivou e hoje eu estou tremendamente arrependido. Não recebo nem para sustentar a 

minha família, estou passando necessidades, estou passando fome.” Portanto, não estou, 

no momento, convencido de que tentar incutir nas crianças, mostrar para as crianças que 

o belo trabalho desenvolvido nas escolas compensa nem financeiramente, nem 

emocionalmente nem futuramente. Nós temos um projeto na Assembleia Legislativa, para 

modificação do plano de carreira dos professores estaduais, cujo salário inicial para 40 

horas é de R$ 2.500,00, senhoras e senhores. Dois mil e quinhentos reais para trabalhar 

todas as manhãs e todas as tardes com os filhos dos gaúchos. Isso compensa? Isso traz 

resultados para quem fez um ensino superior, para quem fez pós-graduação, para quem 

precisa, pela LDB, estar continuamente se renovando e estudando? Essa é a rotina dos 

profissionais de educação neste momento. Um grande abraço a todos. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 


