
 ‘Professor do Ano' é da Escola Estadual Professor 
Manassés Ephrain Pereira 

O CPP (Centro do Professorado Paulista) de Piracicaba premiou teça-feira (01/10) o professor Antonio Adilson 

Fernandes com o título de Professor do Ano. Ele leciona na Escola Estadual Professor Manassés Ephrain Pereira, 

no Monte Líbano, e foi escolhido entre outros docentes da rede pública municipal e estadual de ensino. Um jurado 

avaliou currículos que foram inscritos e considerou Fernandes um exemplo a ser seguido. 

O professor está na Manassés desde 2011. Antes, era coordenador na Escola Estadual Professor Jethro Vaz de 

Toledo, que fica no Jardim Itapuã. Não foi ele quem inscreveu seu currículo, foi uma decisão unânime de todos os 

docentes da escola. “Quisemos ter alguém que representasse nossa escola e concordamos que o Adilson seria um 

ótimo concorrente a esse título, então enviamos o currículo dele ao CPP”, disse a coordenadora do ensino 

fundamental, Ermínia Aparecida Luz. 

Mas não foram apenas as qualificações técnicas do professor que lhe renderam o título. Ele possui diversos cursos 

e experiências nas áreas de língua portuguesa e inglês, que são as disciplinas que ele leciona, mas o que valeu 

mesmo foi seu entusiasmo e dedicação para ensinar. “Esse título não é só meu, ninguém faz nada sozinho e, se 

conseguimos algo a mais, é porque há aqui uma equipe que trabalha muito para melhorar o ensino e quebrar as mil 

barreiras que encontramos. Buscamos implantar projetos diferentes, que mostrem aos nossos alunos que na escola 

há muito mais conteúdo do que nas ruas. A gente pode fazer a diferença na vida dos nossos alunos e é para isso 

que eu e toda a equipe da Manassés trabalhamos”, disse. 

“Ser professor não é só saber a matéria que temos que ensinar, mas é também saber conquistar os alunos, criar 

confiança, ouvir e poder aconselhar. Isso não tem dinheiro que pague. Não achava que ia ganhar prêmio, porque 

existe um preconceito muito grande com as escolas de periferia”, afirmou. 

A presidente do CPP, Walderez Silva Barbosa, disse que o prêmio foi mais que merecido. “Ele é um professor que 

sempre procura discutir assuntos da Educação, procura implantar projetos e podemos perceber, claramente, que 

para ele ser professor não é uma profissão, é algo que faz com muito amor”, disse. 

Agora, Fernandes concorre ao prêmio de Professor do Ano em nível estadual. Ele será homenageado oficialmente 

pelo título conquistado em Piracicaba no dia 19, em uma noite festiva no CPP. 
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