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Lagoa Grande-PE, 28  de março do ano 2022.  

Prezados Parceiros,   

Venho por meio desta, expressar minha sincera gratidão pelo frutífero 

trabalho desenvolvido por cada um e cada uma de vocês. Nossos esforços 

conjuntos nos levaram a uma vitória surpreendente. E, quando falo de vitória 

surpreendente, não falo  apenas de termos alcançado o melhor resultado dentre 

os 6 municípios  que fazem parte desta regional, mas  sobre termos alcançado 

este belíssimo resultado, em meio a um ano tão atípico, em meio a maior crise de 

saúde que o mundo já enfrentou, estando nós  naquele momento, iniciando uma  

retomada presencial , após um ano e meio de afastamento físico  dos nossos 

alunos.  

Este resultado , serviu para nos confirmar, que tudo que foi feito, desde 

março de 2020 , até os dias de hoje , valeu muito a pena. Valeu todo o esforço de 

aprender mais sobre tecnologia, a busca pelo  aperfeiçoamento  formativo 

remoto, onde adquiríamos mais conhecimento por meio de uma tela de 

computador, valeu também  aquela insistente ligação para o pai do aluno que não 

estava buscando seu bloquinho de atividade em tempo hábil , ou para aquele que 

não estava fornecendo as devolutivas das atividades ao professor. Valeu a pena  

o esforço de muitos pais que andaram por quilômetros  a pé, de bicicleta , de moto 

ou de carona, para conduzir as atividades propostas pela escola, até sua 

residência. Também valeu a pena, aquele mutirão que envolveu todos os 

colaboradores da escola ( do administrativo, passando pelo pessoal de apoio , até 

chegar aos docentes , tudo isso coordenado pela nossa aguerrida equipe gestora) 

para entregarem o kit merenda do aluno. Valeu a pena, as horas a mais, de nossa 

Equipe Pedagógica , organizando material da Maratona , dos simulados, das 

Gincanas do Conhecimento, das Formações  sobre tecnologia para os professores 

de todas as escolas, da Conferência Intermunicipal.  Valeu a pena, o trabalho 

pesado da equipe de Gestão de Rede , do Setor de Transportes, foram  horas e 



horas  a mais,  além dos finais de semana, para entregar e instalar o material 

necessário ao nosso retorno presencial. Valeu a pena o trabalho minucioso do 

Setor de Recursos Humanos, que neste período, além de fazer o trabalho 

cotidiano, realizou os trâmites de um processo seletivo com todas as suas 

peculiaridades, também valeu muito a pena o trabalho administrativo e 

burocráticos que muitos dos nossos colaboradores desenvolveram, o Setor de 

Monitoramento, os Programas e Projetos , entre  outros. Não poderia deixar de 

registrar e agradecer aos meus colegas Secretários Municipais, uma parceria  

efetiva , que acontece nos 12 meses do ano, assim como o legislativo, que  sempre  

esteve presente na Educação de Lagoa Grande 

 Eu posso afirmar, que tudo isso valeu muito a pena, meus parceiros! O seu 

trabalho fez uma enorme diferença, nesse resultado que colhemos hoje, porém 

gostaria de abrir um parêntese, o que mais valeu a pena, foi a nossa parceria, o 

ombro amigo de um para com os outros , essa rede de apoio nos fez fortes, 

destemidos e organizados para planejarmos e executarmos as ações que de fato, 

consolidaram o resultado que hoje vislumbramos. Eu listaria ainda, mais algumas 

dezenas de ações, que denotam os esforços de nossas equipes, porém sintetizarei 

com um destaque “ o espírito de  equipe foi a principal tônica  desse trabalho 

e consequentemente do resultado, levando todos a um trabalho com propósito 

comum,  que teve como principal escopo o atendimento dos nossos educandos e o 

fortalecimento do nosso maior propósito: fazer a educação de Lagoa Grande uma 

educação que de fato qualifica ”.   

Depois de quatro anos na Gestão da Secretaria de Educação , eu não 

poderia ter felicidade maior , estar à frente dessa equipe tão aguerrida e 

corajosa, que hoje colhe os resultado. A este aspecto  gostaria de agradecer ao 

nosso líder maior , o encorajador e apoiador de todas essas ações citadas acima, 

o nosso Gestor Vilmar Cappellaro. É com muito orgulho que lhe dedicamos este 

resultado, pois sabemos de sua persistência em fazer Lagoa Grande prosperar, e 

não poderia haver uma melhor maneira de elevar um município, que não fosse pelos 

resultados educacionais, portanto prefeito, priorizar a Educação , realizando os 

devidos  investimentos materiais,  em  qualificação e valorização profissional, foi 



a sua escolha mais acertada. Não tenho dúvidas que em breve vivenciaremos um 

crescimento ainda maior. Nossa Educação atinge hoje, posição de referência no 

cenário estadual e até mesmo nacional, o que só aumenta a importância do 

trabalho, das atitudes de cada um de nós, e da nossa responsabilidade.  Não tenho 

dúvidas  que venceremos cada desafio, manteremos as conquistas até aqui 

obtidas, e  promoveremos os avanços necessários. Sintonizados com os novos 

tempos que chegam. Tudo isso  não é  tarefa simples e nem para uma só pessoa, 

mas para uma grande equipe como a nossa. Não tenho dúvidas, sem falsa  

modéstia,  que estamos construindo uma linda  história  na Educação de Lagoa 

Grande, portanto meu grandes parceiros , dedico toda minha gratidão a vocês,  

por tudo que estão fazendo pela educação de nosso município. 

Um caloroso abraço, Fabiana Ribeiro ( Secretária de Educação) 


