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Ser Professor!
Ser Professor:

É ser um pouco mãe, pai, amiga, a depender da 
situação!

É receber cartinhas e bilhetes com declaração de 
amor e carinho

É ver a realidade da vida de seus alunos com os 
olhos da esperança 

É incentivar ao perceber desmotivação

É sentir uma alegria enorme ao receber aquela 
florzinha encontrada a caminho da escola por 
aquele aluno ou aluna, todo dia!
É ser confundida pelo nome mãe, vó, tia, e achar 
lindo a confusão

É vivenciar as mais belas histórias de amor

É saber liderar situações inusitadas 
É construir sonhos, onde não tem esperança 

É valorizar o simples na arte do aprender
É sentir a emoção do outro num simples olhar

É ouvir desabafos, relatos e até choros, de quem te 
vê como um confidente leal.

É ter certeza da responsabilidade que tem na vida 
de tantos.
É receber um abraço no meio da rua e ouvir “você 
foi a melhor professora que tive”
É ouvir em cada esquina, na voz alta de um aluno 
“professora!!!”
É colecionar histórias de vidas e histórias vividas, 
fazendo sempre o que acredita ser o melhor a 
fazer!
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Ser Professor!
  O dia 15 de outubro de 2020 é diferente. Há meses, professores 
e professoras estão afastados das unidades de ensino devido à 
pandemia, mas jamais da função. Precisaram se reinventar para 
continuar contribuindo com a aprendizagem e o desenvolvimento de 
seus alunos. O trabalho para realizar a formação de crianças e jovens, 
futuros cidadãos atuantes na sociedade, é intenso e diário.
  A arte do Educar ultrapassa as fronteiras dos espaços físicos e 
chega aos lares dos alunos através de novas tecnologias. O 

  Parabenizar e homenagear os professores é pouco. Toda 
sociedade deve agradecer pela dedicação e esforço que eles têm para 
manter o envolvimento nas atividades escolares e na motivação do 
Ensinar e Aprender. 

verdadeiro professor é o que faz a mediação entre o conhecimento e o 
aluno. Ele orienta, ajuda e auxilia na construção do saber e das 
habilidades essenciais do alunado.

  Parabéns Professores e Professoras de Pesqueira.
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