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Aos nossos queridos Professores. 

A Secretária Municipal de Educação de Belterra juntamente com toda a 

equipe técnica e pedagógica da Semed homenageia aqueles que dedicam a 

sua vida à educação e a arte de ensinar, especialmente hoje (15/10), um dia 

muito especial e importante para todos nós. Trata-se do dia em homenagens 

aos nossos verdadeiros heróis, os professores. Professores que 

verdadeiramente dedicam as suas vidas a extraordinária missão de ensinar. 

Que trabalham com o coração e que merecem todo o nosso respeito e o 

nosso reconhecimento. Vocês são para nós, as nossas verdadeiras joias, 

nossas pedras preciosas, o nosso tesouro. 

Por isso professores, jamais permitam que desvalorizem a importância 

social que reside em cada um de vocês, suas virtudes e seus exemplos são 

valores simplesmente imensuráveis para qualquer pessoa que já teve o 

prazer e a inenarrável experiência de sentar num banco de escola, seus 

ensinamentos, seus hábitos e suas práticas saudáveis são os suportes que 

farão o mundo eticamente e moralmente melhor. 

Por assim ser, se faz bem oportuna, a nossa palavra de gratidão pela 

importância que cada um professor tem no contexto formativo e acadêmico, 

mas também, por todo o empenho dedicado a melhoria na qualidade de vida 

por toda a nossa Bela Terra. Saibam que semear o conhecimento é o 

primeiro passo para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária, por 

isso, pedimos que nunca desistam, que vocês continuem educando os 

vossos filhos (alunos e alunas) com a mesma ternura, carinho e 

profissionalismo de sempre, e mesmo que a tarefa seja difícil de vez em 

quando e que as coisas se tornem muito complicadas, contamos com a força 

e com a resistência de todos vocês. 

Somos verdadeiramente gratos por tudo. Parabéns e muito obrigado!!! 
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