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A Escola e o Professor têm uma oportunidade gigante de desenvolver 
capacidades, talentos, competências, emoções!  

Existem professores Brilhantes no que toca ao maior alcance desta 
oportunidade.  

Existem professores Brilhantes no que toca à promoção e à prevenção (ao 
invés da remediação)! 

 

O que não torna a totalidade dos professores ainda mais Brilhantes 
nesta circunstância é a permanência contínua duma gama de desafios e 
obstáculos, entre os quais: a falta de recursos; o número extenso de 
alunos na mesma turma; a variedade de níveis de desempenho no mesmo 
grupo, entre os quais casos de alunos com Necessidades Educativas 
Especiais - casos esses que poderiam estar num nível mais 
avançado/desenvolvido, a atingir o próximo do máximo do seu 
potencial...Não fossem os escassos recursos; não fosse a necessidade de 
Professores da área da Educação Especial, por agrupamento; não fosse a 
pobre relação entre alguns Encarregados de Educação com alguns 
Professores; não fosse a escassez de Psicólogos por cada agrupamento. 

 

Tendo em conta estes desafios e obstáculos (e mais alguns), há 
tanto a ser alcançado diariamente! Existem Professores capazes de 
ensinar o plano curricular; estar atentos às competências e dificuldades de 
cada aluno; existem Professores que sabem a história por detrás da 
criança que vêm todos os dias; existem Professores que pensam 
criticamente sobre os diferentes tipos de comportamento existentes 
numa sala de aula e conseguem ver para além destes; existem Professores 



que estabelecem ligações com os contextos educativos que rodeiam cada 
criança; existem Professores que têm sede de aprender, que inovam a 
cada ano que passa.  

Estes Professores são Super heróis, tal como o Dropi, têm poderes 
especiais que são utilizados para ajudarem as crianças a serem mais 
felizes, saudáveis e a desenvolverem-se ao nível social e emocional. 

 

A oportunidade e o potencial estiveram sempre presentes. 

A motivação e a criatividade também! Por vezes, só têm de ser 
despertadas.  

 


