
 

 
Curitiba, 15 de outubro de 2020. 

Salve o Dia do Professor, 2020!  
 
Queridos Educadores Maristas 
 
Estamos diante de um cenário difícil e novo para todos. A pandemia da Covid-19 continua a impactar a 
humanidade, o Brasil. Definitivamente, já não somos e não seremos mais os mesmos. Também a 
educação, a missão e a atuação do professor, a gestão escolar e o perfil do estudante já estão sendo 
transformados e ressignificados.  
 
Tem sido para mim emocionante, edificante e bonito ver os professores vencerem os desafios da pandemia 
e reinventarem a educação, o ensino, a aprendizagem, a escola marista. Vocês estão afastados das 
escolas, mas não da identidade e missão de uma escola e educação maristas, pois continuam contribuindo 
sobremaneira com a aprendizagem e o desenvolvimento integral das nossas crianças, adolescentes e 
jovens, cf. o ideario educativo marista. O magistério e a docência sempre foram e continuam sendo 
inquestionáveis, verdadeiros pilares da educação. A despeito de estarem separados do ambiente escolar, 
da ação educativa presencial junto dos alunos, vocês não se acomodaram e não se restringiram ao espaço 
físico, sempre vital com a movimentação dos estudantes. Mas ultrapassaram os limites institucionais, as 
paredes e os muros escolares e viabilizaram as aulas e atividades remotas com muita criatividade, 
entusiasmo e entrega.  
 
Por tudo, querido educador marista, obrigado mesmo por continuar nesse tempo a fazer a mediação entre 
o conhecimento e o aluno, sujeito aprendente, por orientar o caminho e contribuir com a construção do 
saber e das habilidades necessárias ao crescimento e desenvolvimento pessoal e estudantil dos nossos 
alunos para o presente e para o futuro. Cala fundo em noss’alma a dedicação e a perseverança de vocês 
na realização de um trabalho virtual exigente e desafiador. Foi preciso muito, mas muito esforço e empenho 
para desvendar e aprender com os recursos tecnológicos, digitais e assim adaptar os planos de aula, 
elaborar novas estratégias pedagógicas de motivação dos alunos a estudar em casa, a tirar dúvidas e 
realizar as tarefas, a dar suporte aos pais para apoiarem a aprendizagem dos filhos em casa, para trabalhar 
em conjunto numa relação de proximidade, tornando efetivo o processo e realização do ensino e 
aprendizagem remotas.  
 
Obrigado mesmo pelo esforço hercúleo do enfrentamento das dificuldades para garantir a aprendizagem 
da melhor forma possível aos nossos estudantes. Vocês deram e continuam dando um acolhimento afetivo, 
socioemocional e profissional às aulas remotas e de preparação ao retorno às aulas presenciais. Tais 
aitudes possibilitaram aos estudantes e famílias uma ambiência e um caminho de confiança. E não poderia 
ser diferente, pois o professor é sempre aquele que orienta e corrige, que estimula o crescimento e 
desenvolvimento humano, acadêmico, pastoral, cultural das nossas crianças e jovens. 
 
Queridos Educadores, o Dia dos Professores de 2020, mais que mera convenção social, num contexto de 
pandemia, é uma excelente ocasião de homenageá-los e de poder expressar publicamente nossa 
admiração, gratidão, respeito, valorização pela dedicação e esforço ímpares pelo desenvolvimento das 
atividades escolares remotas, por manterem em alta a motivação dos nossos estudantes a acreditarem 
num outro mundo possível, num futuro melhor. Sem professores, não há educação verdadeira. Estejam 
seguros de que os problemas da humanidade e os desafios do futuro sempre desafiaram e continuam a 
calar fundo no ser e no fazer dos educadores. 
 
Vocês são os principiais responsáveis pela construção de um NOVO PACTO EDUCATIVO GLOBAL. 
 
Um abraço agradecido, regado de muita fraternura.   
 

 


