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Confesso, acordei achando tudo diferente 

(Título inspirado na letra da música “Confesso” de Ana Carolina, 2001) 

Professor Gilberto de Oliveira Silva – Vice-Diretor da E.E. Prof. 

Valdir Fernandes Pinto 

 

Foto: Diretora Perla Aneas Peres na frente da Escola e do Vice-Diretor Gilberto de 

Oliveira Silva (Arquivo Particular do Vice-Diretor Gilberto de Oliveira Silva) 

“Universo, planeta Terra, Brasil, São Paulo, bairro de Mascarenhas de 

Morais, E.E. Prof. Valdir Fernandes Pinto, 2020, Pandemia. 

Desliga e Liga. A Escola mudou totalmente. Vazia, sem: Alunos, 

Professores, Agentes, Cozinheira. Ficamos eu, a Diretora, a GOE Regiane 

Gualberto e a AOE Jeniffer.  

O ensino-aprendizagem passou para uma nova realidade: tecnologia. Em 

princípio a angústia veio à tona. Em seguida, a Diretora Perla Aneas Peres 

nos acolheu com seus encantos tecnológicos.  

E começamos a pensar em nos adaptar com o novo. Ufa! Nos sentimos 

amedrontados. 

Até então eu estava na função de Professor-Coordenador. Angústia maior, 

responsável pela parte pedagógica da instituição.  

Tive medo, porém observei que todos estávamos no mesmo barco. 

Pedi muita ajuda para os Coordenadores da DER Leste-4.  

No decorrer do processo me veio a pergunta: E agora, o que faço com os 

Alunos? 

Busquei ajuda de todos os possíveis e até mesmo impossíveis, aliás a busca 

ativa continua freneticamente. 
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Com toda essa mudança ri de desespero, chorei, fiquei sem dormir e tive 

muitas dúvidas.  

Lembrando que a mídia não ajudava: só mensagens negativas. 

Refleti... 

Comecei analisar tudo o que eu estou aprendendo com o ano de 2020. 

Dois meses atrás li a postagem do Núcleo Pedagógico sobre I Mostra – 

Canta Professor.  

Desliguei e liguei novamente. 

O projeto trazia o Professor como protagonista. Me inscrevi, participei e 

amei! 

Em contrapartida me tornei Vice-Diretor no período da quarentena.  

Me renovo em desafios. 

Nova angústia! Refleti novamente, resgatei da minha memória e me 

apeguei nas vivências de amigos.  

Na OT online da Diretoria de Ensino foi apresentado a continuidade do 

tema: CONVIVA (Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar) 

Educação em Valores e Autoconhecimento, me senti acolhido e o processo 

de expansão foi continuo, se estendendo aos professores que estão 

acolhendo os alunos.  

Novamente: ufa! Mesmo com tantas mudanças, em meu cotidiano atual me 

faço mais consciente e disposto em relação à situação que vivemos, 

buscando a aprendizagem.  

Como despedida desse relato trago a consciência de que a pandemia 

intensificou e coroou sentimentos, acelerou relações sócio emocionais e nos 

trouxe a certeza de novos desafios para concretizarmos um futuro melhor.” 


