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Nota do Editor
    Com certeza esta é uma das notas mais
difíceis que eu escrevo. O peso da
responsabilidade de escrever sobre a
profissão responsável por formar todas as
outras profissões não é algo trivial para
ninguém, muito menos para alguém que é
apaixonado pela função de professor. Para
"facilitar", convivo com tantos outros
educadores que compartilham desta mesma
paixão.
    Outubro é um mês muito significativo para
mim, pois além do dia dos Professores (que
sempre faço questão de escrever com letra
maiúscula), é um mês com diversas outras
tantas datas importantes para mim, e
considero a produção desta edição como um
presente de aniversário, o qual também irei
comemorar em breve.

    Poder contar sobre a importância desta
data, reconhecida nacional e
internacionalmente, apresentar a história dos
meus parceiros e parceiras de profissão
através de fotos pessoais, expressar um pouco
do meu sentimento pela docência através de
um poema e realizar uma pesquisa para
indicação dos filmes sobre os Professores,
encaro como mais uma maneira de valorizar e
homenagear todos os Professores com quem
já tive e tenho contato, e que me inspiram a
cada dia a preparar a melhor aula para os
nossos estudantes!
   Outra coisa que tenho que ressaltar é que
estar em um Colégio idealizado por
Professores (muito obrigado André, Pelisson e
Umberto) é um privilégio que todo docente
gostaria de ter. 

L e o n a r d o  L o b o
C o o r d e n a d o r  d e  E d u c a ç ã o  F í s i c a  e  E s p o r t e s



Dia dos Professores
U M A  D A T A  P A R A  H O M E N A G E A R  E  C E L E B R A R

P descentralização do ensino, salário dos

Professores, matérias a serem ensinadas, entre

outras regulamentações importantes. Mas,

apesar de toda importância deste marco, o dia

15 de outubro só foi realmente comemorado

como dia dos Professores após 120 anos do

lançamento do decreto. Isso ocorre devido a

iniciativa do Professor Salomão Becker, na

cidade de São Paulo, de reunir a comunidade

escolar para confraternização e análise para o

restante do ano letivo. Autor da frase “Professor

é profissão. Educador é missão”, Salomão

sugeriu a data por duas razões: a primeira por

relembrar a data do decreto imperial e a outra,

mais pessoal, devido as comemorações à Santa

Tereza D’Ávila que ocorriam em Piracicaba, sua

cidade natal. Na data da padroeira dos

oucos sabem, mas atualmente temos

duas datas para a comemoração do Dia

dos Professores e ambas são no mês de

outubro, poderíamos até falar que este é

o mês dos professores. A primeira data é

a mais conhecida por nós, dia 15 de

outubro, que podemos chamar do Dia

Nacional dos Professores, e a segunda

data é o dia 05 de outubro, considerada o

Dia Mundial dos Professores.

dos Professores e ambas são no mês de outubro.

Poderíamos até falar que este é o mês dos

Professores. A primeira data é a mais conhecida

por nós, dia 15 de outubro, que podemos

chamar do Dia Nacional dos Professores; e a

segunda data é o dia 05 de outubro, considerada

o Dia Mundial dos Professores.

    No Brasil, a data relembra o decreto imperial,

assinado por D. Pedro I, que instituiu o Ensino

Elementar no Brasil no dia 15 de outubro de

1827. No decreto, continha regulamentações

como a instituição que “todas as cidades, vilas e

lugarejos tivessem suas escolas de primeiras

letras”, entre outras coisas como a

descentralização do ensino, salário dos



cidade natal. Na data da padroeira

dos Professores, os docentes e

estudantes levavam alimentos para

comemorarem a data nas escolas. O

sucesso da comemoração foi tão

grande que em pouco tempo se

espalhou por todo o país e em 14 de

outubro de 1963, através do decreto

Federal nº 52.682, foi oficializado

como feriado escolar, que é até hoje

a data mais celebrada como dia dos

Professores pelos brasileiros.

   Com uma história muito mais

recente, o Dia Mundial dos

Professores, que é comemorado

todo dia 05 de outubro, teve início

apenas em 1994. Esta data foi

escolhida devido ao aniversário da

adoção da Recomendação da OIT /

UNESCO de 1966 sobre o Estatuto

dos Professores, que estabelece

referências sobre os direitos,

responsabilidades e a preparação

dos docentes, bem como

recrutamento, emprego e condições

de ensino e aprendizagem. O

documento também deixa explícito o

papel dos Professores, pois tem

como um dos princípios que “O

ensino  deve  ser  considerado  uma

profissão:  é  uma  forma de  serviço

público  que  requer  dos Professores

conhecimentos  e  competências

especializados,  adquiridos e

mantidos  através  de  estudo

rigoroso e contínuo; também requer

um sentido de responsabilidade

um sentido de responsabilidade

pessoal e corporativa para a

educação e o bem-estar para os

alunos a seu cargo”.

     Com tantas datas e histórias,

nesta edição iremos celebrar os mais

de 2,5 milhões de brasileiros e

brasileiras que atuam como

Professores na educação básica e no

ensino superior brasileiro. Para

conhecermos um pouco mais sobre

o perfil dos Professores no Brasil,

apresentamos alguns dados

coletados pela ONG Todos Pela

Educação. Entre os resultados

apresentados, temos que a idade

média dos docentes brasileiros é de

43 anos, sendo formada

majoritariamente por mulheres, que

são 68%. Elas também dominam os

cargos de gestão, sendo 77%

ocupado por mulheres. O mesmo

estudo apontou que o maior motivo

para ingressar na carreira docente foi

o prazer por ensinar e transmitir o

conhecimento e o maior motivo de

recomendação para esta carreira é a

visão que esta é uma profissão

fundamental para toda a sociedade.

Depois de tantas histórias, motivos e

razões fica o convite para você

lembrar daquela Professora ou

Professor que marcou ou ainda

marca a sua vida e dizer “muito

obrigado por fazer parte da minha

história”.
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Descubra quem são as estrelas
da nossa constelação de
Professores
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Verifique aqui se você acertou
as suas estrelas
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Descubra quem são as estrelas
da nossa constelação de
Professores
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Verifique aqui se você acertou
as suas estrelas



   Professor,
 Profissão que professa amor,

Amor de quem enxerga em seus estudantes o
potencial que muitas vezes eles mesmos não

enxergam.
Professor,

Profissão que professa a dor,
Dor ao ver seus alunos e alunas deixarem de

lado ou não acreditarem nos seus sonhos.
Professor, 

Profissão de sonhadores,
Que sonham com todos os caminhos

possíveis para o sucesso de seus estudantes.
Professor,

Profissão que professa a alegria,
Alegria de reencontrar seus alunos,

vencedores em qualquer âmbito que seja, e
ter a certeza de que teve participação nessa

conquista.

Profissão

Professor
POR LEONARDO LOBO
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clique na imagem para acessar o vídeo na plataforma correspondente

Utilize o celular na horizontal para melhor visualização

Cine Teacher

D I C A S  D E  F I L M E S ,  D O C U M E N T Á R I O  E  C A N A I S

 Este filme destaca a
importância do olhar

atento de um professor.

Soc i edade Premiado com um Oscar, este
filme retrata a importância do
Professor na nossa formação.
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dos  Poe ta s   

Mor to s   

10 anos

12 Anos

11

https://www.netflix.com/title/70087087
https://www.netflix.com/title/70087087
https://itunes.apple.com/br/movie/sociedade-dos-poetas-mortos-legendado/id509272831?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/movies/details/Sociedade_dos_Poetas_Mortos?gl=BR&hl=en&id=4PRwJEMTnKE


12 Anos

Ao Mestre,
com

Carinho

Jackson é um Professor que busca
demonstrar para seus estudantes a
importância da Educação Integral.

Considerado um clássico
entre os filmes sobre

professores, conta a história
de um professor que para

conquistar o respeito de seus
estudantes, resolve tratá-los

como adultos.

A história real de um Professor que se
aproxima dos seus estudantes através da

mediação de conflitos.

Entre  os  Muros
da  Escola

Livre

12 Anos

14 Anos
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EDIÇÃO  26  |  SETEMBRO  2020 GUIA PLANCK

A busca de uma professora para
que suas alunas busquem todo

o seu potencial.

Coach  Carter
Treino  Para  a  Vidar

https://itunes.apple.com/br/movie/the-class/id561676469?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://www.netflix.com/title/70019004
https://itunes.apple.com/br/movie/o-sorriso-de-monalisa/id566625736?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://www.netflix.com/title/70019004
https://play.google.com/store/movies/details/O_Sorriso_de_Monalisa_LEG?gl=BR&hl=en&id=aM1129Il3mg
https://play.google.com/store/movies/details/Ao_Mestre_Com_Carinho_LEG?gl=BR&hl=en&id=NYX17c31JzM
https://itunes.apple.com/br/movie/ao-mestre-com-carinho-legendado/id529722656?l=en&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/br/movie/the-class/id561676469?l=en&ign-mpt=uo%3D4


Saiba mais em
www.colegioplanck.com.br

“Educação não transforma o
mundo. Educação muda as

pessoas. Pessoas transformam
o mundo.”

Paulo Freire

https://www.instagram.com/colegioplanck/
https://www.facebook.com/colegioplanck
https://www.youtube.com/channel/UC-02LroNOzoyHrqKgGsUjsw
https://www.linkedin.com/company/col%C3%A9gio-planck/

