
DIA RESERVADO PARA SER PROFESSOR E VIVER O MELHOR DE VOCÊ 

Página em branco. A sensação de ter uma página assim nos possibilita escrevermos o 

que vai além de nossa imaginação. Vejam isso: hoje escrevemos por ser um dia incomum, pois 

O DIA DO PROFESSOR é ser um dia SINGULAR. 

Falar do professor emociona sempre. Mexe com as nossas entranhas a ponto de nos 

estremecer. 

A escolha pela profissão SER PROFESSOR nos evoca para o que há de mais belo dentro 

de nós e não nos vêm em mente outro ser humano que consiga extrair a essência do que há de 

melhor que não seja a figura do professor. 

A identidade de um professor se constitui do mais incrível paradoxo de se fazer 

presente em todas as nuances de ser alguém. Alguém que ama, alguém que sorri, alguém que 

é gente. LUCIANE, oficial administrativa da SMEC faz uma provocação dizendo que professor 

tanto se diz...tanto se sente...é a pessoa que vai além...sabe a hora certa de chegar e de partir. 

Chega para ajudar e transmitir...construir junto. Vai partindo para deixar o aluno livre na sua 

caminhada, independente. Enfim, é ser amoroso.  

A complementação chega com a fala de nosso motorista da SMEC LEANDRO LUFT ao dizer a 

você, professor(a) 

Ser professor é uma arte, pois o professor lapida as pessoas 

como um artista cria algo. PARABÉNS POR ESTE DIA. 

 

Hei! Você aí professor(a), tem um poder enorme em suas mãos e por isso nosso 

agradecimento por repartir seus conhecimentos, vivências, experiências e nos fazer acreditar 

que somos capazes de transformar sonhos em realidade! (ANDRÉ, motorista da SMEC) 

Nem sempre a vida nos reserva coisas tão boas assim, pelo menos dentro da nossa 

humilde percepção. O que faz sermos quem somos são nossos pensamentos e sentimentos. 

Por isso, você PROFESSOR instiga o ser humano a viver a melhor versão dele mesmo com 

alegria, dinamismo, sinceridade e lucidez. Você nos inspira a desenvolvermos coisas que estão 

adormecidas dentro da gente. 

Bons professores são inestimáveis. Eles inspiram e entretêm e 

você acaba aprendendo muita coisa mesmo sem se dar conta disso. 

(LARA, auxiliar de serviços gerais da SMEC) 

 

Vivem situações um tanto desafiadoras ao deparar-se com alunos ou pais que 

precisam de você, nem que seja para ouvir uma palavra confortadora ou ainda receber um 

abraço acolhedor. A sensibilidade faz parte da tua índole. 



Num misto de emoção e de sabedoria, espalha encantamento e motiva aquele que 

está ali esperando ser tocado com o coração. Como bem coloca em palavras JULIANO, 

telefonista da SMEC ao dizer que mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, 

fazendo comunhão, despertando sabedoria. Ser sábio é desenvolver a nossa capacidade de 

aprender sempre e sempre mais, num processo contínuo de autodescoberta do próprio ser. 

Enfatiza-se a fala da nossa fonoaudióloga JANAÍNA ao atribuir os agradecimentos a todos os 

professores por se dedicarem as suas vidas na tarefa de educar e também de aprender. 

 

Ser professor é construir horas e horas, refletir em cada 

essência daquela aula que, mesmo ocorrendo todos os dias, a cada 

dia é excepcional. Mostraste-nos a cada momento compreensão, 

paciência, inteligência e dedicação. Diante disso, carregamos juntos 

na bagagem da vida o ensinamento eterno. Neste dia especial, desejo 

sucesso e que a tua estrela continue sempre brilhando...Parabéns aos 

nossos mestres que nos convidaram a voar em sua sabedoria, mesmo 

sabendo que este voar dependeria das asas de cada um de nós. 

(ALEXSANDRA RUTSATZ, psicopedagoga do NAC) 

 

Comece por você, motivando-se cotidianamente, porque acreditamos em você 

sempre. Sem você o que seria de nossas vidas? Não seria possível escrever esse texto sem que 

o professor ensinasse. Hoje somos o que nos transformamos, pois aprendemos com nossos 

professores a ser quem hoje ESCREVE PARA VOCÊ! 

Às vezes estamos tão imersos em nossos afazeres diários, em 

uma época onde o tempo é tão curto para tudo, que esquecemos de 

comemorar nossas vitórias. Comemore, HOJE É O SEU DIA, HOJE é o 

dia de presentear seu ego e sua alma com as lembranças de tudo que 

você plantou, germinou e/ou colheu em cada aluno que tocou 

durante todo este ano. VIBRE! Sua missão é nobre e cada pequena 

conquista, vale muito, pois elas fazem parte da construção de um 

mundo melhor. (FRANCINE, psicóloga do NAC) 

  

Vamos caminhando e chegamos a refletir que professor é aquele que 

Acorda cedo. Na escola ele ensina e espera o resultado em ver 

todos aprovados. Se dedica com amor à profissão que abraçou, desde 

cedo quer ter um espaço na vida e ser um grande professor. Professor 

a você carinho, saúde, paciência, amor, tolerância e paz. (GENI, 

atendente de biblioteca) 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Juntos somos melhores, juntos transformamos VIDAS! 

POR TUDO ISSO... 

Merece a nossa maior GRATIDÃO. 

Por fazer tudo com tanto AMOR 

E que lhes deseja de coração 

UM FELIZ DIA DO PROFESSOR. 

(ARLETE VARGAS, atendente de biblioteca) 

APRENDO PARA ENSINAR, 

ENSINO PARA VIVER, 

VIVO PARA EDUCAR. 

Parabéns Professores! 

(ROGERIO, motorista da SMEC) 

QUEM COMPARTILHA 

CONHECIMENTO, MERECE 

PARABÉNS TODOS OS DIAS. 

 

(LUÃ, motorista da SMEC) 

Parabéns a todos os professores que diariamente alimentam conhecimento, 

nutrem curiosidade e raciocínio dos nossos alunos com toda dedicação e amor 

a profissão. (MORGANA, nutricionista da SMEC) 

 


