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MOÇÃO
 

Parabeniza e enaltece a excelente
atuação da Professora Adriana Ortega
Zangari, pela dedicação de 26 anos
atuando nas redes pública e privada de
ensino do Município de São José dos
Campos.
 

 
Senhor Presidente

 
A educação é um dos pilares mais importantes da sociedade. “O ser humano é aquilo que a
educação faz dele”, disse o filósofo prussiano Immanuel Kant. E para que seja efetiva, é
necessário que possamos contar com profissionais competentes e comprometidos com o
trabalho.
 
Essa competência e comprometimento encontramos na Professora Adriana Ortega Zangari,
que ao longo de vinte e seis anos de experiência sempre primou pela responsabilidade,
presteza e excelência em seu trabalho para o desenvolvimento da educação.
 
A Professora Adriana iniciou sua trajetória no magistério em 1995, como professora em
Biologia e Matemática, atuando por vários anos nas redes de ensino pública e privada do
Município de São José dos Campos. Atuou também como Vice-Diretora e Diretora
Designada em várias unidades escolares do Município. Em 2018, após concurso, tornou-se
Diretora de Escola na rede pública.
 
Atualmente, desenvolve um excelente trabalho junto à comunidade da Escola Estadual
Professora Márcia Helena Barbosa Lino, localizada na região sul da cidade. A Professora
Adriana tomará posse em breve como Supervisora de Ensino, onde seguirá com suas
contribuições à educação.
 
Apresento, pois, esta MOÇÃO de congratulação que, em obediência aos preceitos
regimentais, constará dos anais desta Edilidade, como forma de reconhecimento a excelente
atuação da Professora Adriana Ortega Zangari.
 
 
1) MARIA BEATRIZ SALLES DE OLIVEIRA - Dirigente Regional de Ensino DIRETORIA DE
ENSINO REGIÃO DE SJCAMPOS, 2) Adriana Ortega Zangari
 

 
Plenário "Mario Scholz", 29 de abril de 2022.

 
Ver. Robertinho da Padaria - CIDADANIA 

Presidente
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