
Carta de um Professor aos Pais da sua DT (Direção de Turma) 

 

Bom dia pais, avós, encarregados de educação,...Bem-vindos de volta à escola! 

 

Voltamos a estar aqui para receber as nossas crianças… 

São nossas porque partilhamos um sentimento de pertença, de responsabilidade, de Amor; porque 

estamos mais tempo na escola com os seus do que com os nossos próprios filhos. 

Pode confiar em nós!! 

 

Ensinamos o que sabemos e o que estamos sempre a aprender. Buscamos continuamente novas 

formas de responder aos desafios das novas gerações e da sociedade, dos normativos legais. 

Preparamos o que el@ vai aprender, orientamos, verificamos. Respondemos da melhor forma às 

necessidades e potencialidades que el@ individualmente tem... 

 

Não trabalhamos com as condições ideais mas (quantas vezes?) criamos as condições necessárias. 

A nossa função realiza-se porque colaboramos e nos complementamos. 

Uma escola é uma sociedade em ponto pequeno e é a nós, professores, e aos restantes 

funcionários, que entrega e confia a sua, nossa, criança. Estamos atentos ao que @ perturba; 

ensinamos a ser e parecer; somos parte importante do seu crescimento harmonioso:. 

Preparámos a sua chegada desde a matrícula no ano letivo passado. Neste momento mesmo os 

novos professores já têm algum conhecimento sobre el@. Já estão previstas atividades na escola 

.Cada professor já tem o seu horário, funções distribuídas e prepara-se… 

Existe regular troca de informação entre os professores da escola e turma; uma intrincada 

organização interna. Articulamos com famílias, psicólogos e terapeutas, médicos, centro de saúde, 

tribunais e CPCJ,… Temos ainda funções e cargos distribuídos com responsabilidades diversas: da 

direção executiva à pedagógica, da formação de turmas à avaliação da escola e professores, das 

provas externas aos clubes e atividades, dos conflitos à alimentação saudável,...Dominamos a 

tecnologia, a didática e o currículo alargado,… Temos em conta programas das disciplinas, metas, 

perfis. Pensamos e corrigimos exames e aferições,…  

 

Vários professores têm mais de 300 alunos.  

Talvez repare que, de ano para ano, não somos exatamente os mesmos. Os mais experientes 

permanecem; alguns dos ex-professores do seu filho, geralmente os mais novos, estarão agora 

longe,… Algum talvez esteja ausente por reforma ou por não estar em condições clínicas, 

físicas/psicológicas para iniciar novo ano escolar desgastante…Em algumas disciplinas faltam 

professores ou cansaram-se de estar à espera por uma colocação que podia não chegar... 

 

Pedimos-lhe que entenda. Que veja a contestação dos professores nesta perspetiva. 

Quando nos é exigido sempre mais, sempre com menos: menos tempo, instabilidade pessoal e 

profissional; retirando-nos sucessivamente condições de trabalho necessárias e um final de carreira 

digno... Não podemos calar. 

 

De qualquer forma... 

 

Começa o ano letivo!! 

Contem connosco. 


