
 

Meu encontro com esses dois mestres se deu no 

Centro Educacional Cristo Redentor há muito tempo. 

 

Benícia Pereira, Professora de Biologia das mais 

entusiasmadas que já conheci. Não lembro 

exatamente desde quando nos conhecemos. Não 

fomos contemporâneas quando estudantes do 

Centro Educacional Cristo Redentor, mas fomos 

colegas de trabalho nessa instituição e também fui 

professora de seus filhos, ainda crianças. 

 

José Ivan Freitas, Professor de Matemática que não 

inspirava terror aos alunos. Também começamos 

nosso trabalho no Centro Educacional Cristo 

Redentor. José sempre festeiro e com muitos amigos. 

Nesse tempo, formamos um grupo que criou um 

cursinho pré-vestibular em Palmeira dos Índios. E a 

parceria profissional se estendeu aos trabalhos que 

desenvolvemos em outras instituições de ensino e 

aqui no IFAL se consolidou ao longo desses 25 anos. 

 

Toda a vida profissional desses dois foi dedicada à 

educação e à formação da juventude de Palmeira dos 

Índios e região. Com muita alegria, faço parte dessa 

história de lutas e conquistas diárias no árduo ofício 

de ser professor. 

 

Parabéns por serem exemplo de trabalho, dedicação 

e amor ao que fazem!      

 Ana Quitéria, amiga e admiradora. 

Objetivando reconhecer e valorizar o desempenho 

escolar, esforço, compromisso e responsabilidade 

dos estudantes, os professores reunidos em 

Conselho de Classe resolveram indicar perante a 

comunidade escolar, mediante votação, aqueles 

alunos que se destacaram em cada série durante o 

ano de 2018 e presta-lhes uma singela 

homenagem. Parabéns aos escolhidos e que 

continuem brilhantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Professores Homenageados           Alunos Destaques                    Olimpíadas 



 

Todos os anos as olimpíadas do 

conhecimento nas suas diversas áreas têm 

atraído um número cada vez maior de 

alunos e professores e ao mesmo tempo 

estas  competições  têm se constituído em 

estratégias muito eficazes como incentivo 

ao estudo e a formação continuada, 

levando estudantes e profissionais a se 

aperfeiçoarem continuamente.  

 

No intuito de reconhecer os êxitos de 

professores e alunos que participaram 

destas competições no ano de 2018 e 

estimular outros a fazerem o mesmo, o 

IFAL Campus Palmeira dos Índios promove 

mais uma edição do evento Exatas, 

Humanas e Destaques. Neste ano serão 

homenageados os participantes das 

seguintes olimpíadas: Química, Física, 

Biologia, Matemática, Geografia, História e 

os que participaram da olimpíada de 

Astronomia, como também os alunos que 

se destacaram em cada turma no ano que 

se encerra. A organização do evento 

também prestará uma justa e singela 

homenagem à dois mestres que dedicaram 

suas vidas ao exercício do magistério e que 

estarão se aposentando de suas atividades 

laborais: O professor José Ivan e a 

professora Benícia Barbosa.
 

 Programação 

- Abertura. 

- Apresentação cultural. 

- Entrega de medalhas, menções 

honrosas e brindes aos alunos que 

participaram de Olimpíadas das áreas de 

conhecimento envolvidas, com 

apresentação de cada Olimpíada pelo 

professor responsável. 

- Depoimento dos alunos Elma Marques 

e José Ferreira sobre a importância das 

Olimpíadas acadêmica. 

- Homenagem aos professores José Ivan 

e Benícia 

- Alunos destaques 

- Sorteio de Brindes 

Comissão Organizadora 

Alane da Rocha Alves, Andreia Rodrigues 

Alves, Arthur Adriano Lima, Diana Cecilia 

de Souza, Geovana Dresch Webler, 

Manoel Pereira da Silva Junior, Quitéria 

Vieira Belo, Rodrigo Raposo da Silva, 

Roberto Idalino Barros, Camila Barbosa 

da Costa, Maria Thaynara Pereira Rafael. 

 

Exatas,  

Humanas & 

Destaques 

Local : Auditório 

Data ; 19/12/2018 

Horário : 09:50h 


