
 

 
Departamento de Comunicação 

 

                                                                                     Clipping 

Veículo: O Farroupilha 

Editoria/Coluna: Cidade 

Local/Abrangência: Farroupilha/RS 

Link/Página: http://www.jornalfarroupilha.com.br/novo/noticia-

farroupilha.php?menu=noticias&id=5580 

Cidade 

Câmara de Vereadores condecora quatro professoras de 
Farroupilha 

 

As professoras Ágata Jenifer Fochesato Gonçalves, Alice Ramona Barili, Márcia Inês 

Berti Georg e Délma Tânia Bertholdo receberam o Título Professor Destaque 2018 
 
 
  
A Câmara de Vereadores de Farroupilha condecorou quatro professoras docentes com o Título Professor Destaque 2018. A entrega 
da condecoração aconteceu na última segunda-feira, Dia Nacional do Professor. A escolha dos nomes passou por um comitê 
formado pelo Conselho Municipal de Educação (CME) e Comissão Parlamentar de Educação do Legislativo. 
 
Foram homenageadas as professoras Ágata Jenifer Fochesato Gonçalves, Alice Ramona Barili, Márcia Inês Berti Georg e Délma 
Tânia Bertholdo. Elas apresentaram projetos que envolvem o comportamento do aluno em um ambiente escolar e civil. Cada uma 
representou uma das esferas de ensino (municipal, estadual, federal e particular). Cerca de 200 pessoas acompanharam a sessão 
solene de entrega do Título Professor Destaque 2018 no plenário da Câmara de Vereadores. Um vereador de cada partido fez uso 
da palavra, parabenizando as professoras pelo empenho empregado em seus projetos. Os vereadores também defenderam a 
necessidade de maior valorização da profissão no país. 
 
 
As homenageadas e seus projetos 
A professora Ágata Jenifer Fochesato Gonçalves, representando a escola infantil Tapete Mágico, foi a homenageada no âmbito do 
ensino particular. Ela apresentou o projeto Compartilhar é Bem Melhor, voltado para crianças de 2 a 3 anos de idade, onde aborda 
a ação da brincadeira coletiva compartilhando objetos entre os colegas evitando assim a individualização. Pela esfera municipal, a 
homenageada foi a professora Alice Ramona Barili, da escola Nova Sardenha. Ela apresentou o projeto Educação para a Cidadania, 
voltado para os 7º e 8º anos, que atua na formação política e cidadã dos estudantes. Pela esfera estadual, a professora Márcia 
Inês Berti Georg, do colégio Farroupilha, foi a escolhida. A professora apresentou o projeto Sarau Literário do Colégio Estadual 
Farroupilha, voltado para estudantes do ensino médio. Pela esfera federal, a homenageada foi a professora Délma Tânia Bertholdo, 
do nstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), campus Farroupilha. A professora apresentou 
o projeto Meninas nas Ciências, voltado para o 9º ano.  
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