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A educação brasileira 

Desde os tempos de outrora 

Passa por desafios 

Sem viver tempos de glória 

Mas apesar da visão opaca 

Segue viva na História. 

 

Sem ser reconhecida 

Por falta de valorização 

Os profissionais atuantes 

Da área da educação 

Vivem um grande dilema 

Na gigantesca nação! 

 

No ano de 2020 

Piorou a situação, 

O Coronavírus atingindo. 

Muitos da população 

E as aulas presenciais 

Tiveram a sua suspensão. 

 

Mesmo assim, essa classe, 

Com a força de vontade 

Procurou buscar um meio 

De mostrar a capacidade 

Pra continuar ensinando 

E mudar a realidade! 



 

Do ensino Infantil 

Até a universidade 

Com dispositivo eletrônico 

E usando praticidade 

As aulas estão acontecendo 

Pra parte da sociedade. 

 

Muitas famílias reclamam 

Por não haver internet 

Essa ferramenta importante, 

As autoridades prometem 

Porque essa assistência 

É a elas que compete. 

 

Na capital do país, 

No Distrito Federal, 

Também há dificuldade 

Tudo fora do normal 

Mas as aulas acontecem 

Ainda que virtual! 

 

Com o isolamento social 

E pra não haver aglomeração 

O professor trabalha de casa 

Mas mantém o seu padrão 

Planejando com qualidade 

E total organização. 

 



A falta de estrutura 

Por todo o nosso país 

Deixa famílias preocupadas 

Isso muita gente diz 

Não tem sido nada fácil 

Tornando o povo infeliz! 

 

A internet falhando 

Nas plataformas digitais 

Também faltam dispositivos 

Que possam ser capaz 

De suportar a demanda 

Para uma aula eficaz. 

 

Mas é certo que o professor 

O seu trabalho está fazendo 

E ainda pode provar 

Que tem aluno aprendendo 

Apenas por observar 

Que ele está correspondendo. 

 

A EC 10 de Ceilândia 

Eu quero mencionar 

É nela em que trabalho 

Por isso posso falar 

E nesse período difícil 

Ela continua a brilhar! 

 

 



A equipe gestora 

Gosta muito de falar 

Que o grupo é uma família 

Na forma de se organizar 

Se um do grupo precisa 

Outro se propõe a ajudar. 

 

Alunos e professores 

Mantém a comunicação 

O professor envia atividade 

E aguarda a devolução 

O estudante e sua família 

Fazem a retribuição. 

 

Porque a aprendizagem 

É uma via de dupla mão 

Se a família coopera 

Com o filho na educação 

É isso para o docente 

Gera satisfação. 

 

Mas o contrário também 

Se torna bem verdadeiro 

Não havendo essa troca 

É frustração o ano inteiro 

O ano letivo de 2020  

Só findará em janeiro  

 

 



Então, família e escola 

Precisam ser bem parceiras. 

Se propondo a um diálogo  

Sendo francas e verdadeiras 

A aprendizagem acontece 

E a conquista é certeira. 

 

Lives e vídeo têm sido 

Ferramentas bem presentes 

Nesta forma de trabalho 

De cada um dos docentes. 

Todos têm se empenhado 

Para ser bem coerente. 

 

Mas, nesse 15 de outubro 

Não há o que comemorar 

A desvalorização da classe 

Chega a desanimar 

Ainda assim ela não cala 

Nem desiste de lutar. 

 

Parabéns a você, professor, 

Formador de opinião 

Reconhecemos que temos 

Essa importante missão, 

Pois, em não havendo o professor, 

Não há outra profissão! 


