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RELATO 

EDUCADORES EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Professora Sandra Regina Paulino Sampaio - de Língua Inglesa da 

E.E. Prof. Valdir Fernandes Pinto 

 

“No início do ano como de costume fiz o meu planejamento de vida e claro o 

planejamento escolar assim que fiquei sabendo o perfil das minhas turmas.  

Sou  professora  de  Língua  Inglesa há  algum  tempo  sem  ministrar  aula,  

pois  estava  atuando  na  Gestão  Escolar.  Muito  ansiosa para  retornar  

para  a  sala  de  aula  e  experimentar  aquela  sensação  de  contribuir  para  

o conhecimento  do  meu  aluno. 

 O  ano  começa  sempre  mais  tranquilo,  todos  se  observando  –  

conhecendo  as  manias,  jeitos, gostos,  risos,  conversas.  E  esperando  

pelo  carnaval  para  a  longa  pausa  e  em  seguida  o  início  do ano  letivo  

realmente.  

Porém  para  a  surpresa  de  todos  fomos  afastados  das  aulas  presenciais.  

Como  assim!? ‘Ah!...será apenas uns 3 dias’, pensei eu.  Como adivinharia 

que eu estaria até hoje, 28/10/2020, trabalhando apenas on-line.  Usando  

máscara  ao  sair  de  casa,  fazendo  uso  de álcool  em  gel  para  evitar  a  

contaminação  em  relação  ao  vírus  da  COVID-19.  Ano que vai sem dúvida 

dar trabalho para os historiadores explicarem os acontecimentos que se 

tornaram protagonistas junto com o vírus - veio também o vírus da moral, 

daquilo que é   amoral e do imoral apareceu com toda força.  Nos  ensinando  

de  maneira  muito  doída  do  que  o  ser  humano é  capaz.  

Como  foi  desafiador!  Nós  nos  reinventamos  todos  os  dias.  Um  aprender  

e  desaprender constante,  pois  todos  sem  exceção  estávamos  vivendo  o  

NOVO.  

E  a  experiência  que  trago  até  aqui,  que  além  de  me  reinventar  para  

desenvolver  atividades on-line,  onde  muitos  alunos  tiveram  dificuldade  

de  acessar  a  plataforma -  acompanhar  as orientações  da  Gestão  da  

escola  e  procurar  contribuir  da  melhor  maneira  possível -  auxiliar  os 

alunos  que  mostravam  mais  interesse  em  aprender  e  também  buscar  
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saber  dos  outros  que necessitavam  ser  localizados (muitos  mudaram  de  

Estado  para  ter  um  teto  para  morar, famílias  perderam  os  seus  

empregos,  perderam  a  sua  referência,  adoeceram), e  nós  aqui digitando,  

pesquisando,  acessando,  criando,  tentando  desvendar  as  planilhas  que  

recebemos, foram  muitas,  e  os  links?  Meus  Deus!  Cada  click  um  abrir  

janela  nova,  e  os  e-mails institucionais  do  Google  e  do  Microsoft  ???  

Abre a Sed – localiza o e-mail - aonde?    Qual?  E qual é a senha?  Fecha 

todas as janelas e abri o navegador para não interferir no e-mail pessoal que 

usamos todos os dias e um novo desafio, e assim foi elaborar e continuar a 

planejar...  é preciso agradecer a Deus por ter me dado sabedoria para 

compreender as transformações do curso da vida e tirar dele o melhor, e a 

grande lição disso tudo é que TODOS nós precisamos um dos outros, com 

respeito vamos longe!”  


