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Vivemos tempos únicos. Muito já se disse sobre a pandemia e muito haverá ainda para contar. O 

que é certo hoje, amanhã poderá não ser, e vivemos hoje a prova disso mesmo. Na Educação, 

conseguiu-se virar o mundo ao contrário para que se pudesse fazer o mesmo. Queríamos as escolas 

cheias para que os alunos convivessem e estivessem num ambiente educativo, cativante e 

desafiador. Para que crescessem e aprendessem a ser cidadãos do futuro capazes de lidar com 

profissões que ainda não existem, uma sociedade nova. 

Não sei se abrimos a porta a uma nova sociedade, mas hoje, as escolas estão vazias e as aulas 

acontecem à distância, ou melhor a aprendizagem acontece à distância, porque nem sempre 

precisamos de aulas formais para que a aprendizagem aconteça. Provavelmente, nunca 

precisámos. 

Hoje não queremos os alunos na escola. Não queremos enquanto pais, enquanto educadores, 

enquanto sociedade. Salvo se estritamente necessário e cumprindo as regras de distanciamento e 

segurança. À distância os professores inseguros enviam tarefas a metro, os pais envolvem-se na 

educação dos filhos como nunca (alguns) estando presentes nas sessões síncronas, mantendo uma 

distância nem sempre segura, fruto da sua insegurança relativamente ao trabalho dos filhos, da 

escola, …do seu próprio trabalho. 

E a Educação onde fica? A aprendizagem de todos os conteúdos? Como se cada aluno tivesse de 

saber tudo, uma enciclopédia andante, mas pouco pensante. Onde fica a aprendizagem do ser 

enquanto ser, do saber pensar, agir… Onde fica a escola que procura que as crianças tenham 

perguntas? Para já a escola só exige das crianças respostas… 

Gostaria de dizer que a minha escola já lá está. Naquele lugar ali mesmo, ao dobrar da esquina, 

onde mais que conteúdos, os jovens conhecem linguagens (científica, literária, motora, artística,…). 

Onde sabem (e podem) andar na rua, atravessar uma estrada em segurança, subir e descer de uma 

árvore, olhar criticamente para uma forma de arte, para uma decisão superior. Sabem encontrar 

várias soluções para problemas diferentes e sobretudo aperceberem-se de que são, do que são e 

como são enquanto pessoa. 

Virando-se o mundo ao contrário, a verdade é que contra todas as expectativas, a escola 

reinventou-se, alterou procedimentos. Os professores que fugiam das novas tecnologias como o 

diabo foge da cruz, hoje são quase engenheiros informáticos! Os alunos que eram nativos digitais, 

perceberam que tinham dificuldades em enviar emails, sobretudo aqueles com trabalhos em anexo 

que ainda não fizeram. Os pais, que entregavam a educação à responsabilidade da escola, viram-se 

envolvidos em trabalhos de Física e Química e de Geografia e descobriram fragilidades e 

inseguranças que desconheciam nos seus filhos…e em si próprios quanto à educação dos mesmos. 

Graças à pandemia, virámos o mundo da educação ao contrário, o mundo dos pais, dos alunos e 

dos professores. A escola de hoje e de amanhã distancia-se da escola de ontem. Apesar de todas as 



inseguranças, medos e dúvidas que todos temos, acredito que hoje estamos mais preparados para 

pensar e agir enquanto educadores. Acredito que sair da nossa zona de conforto é fundamental 

para evoluirmos. 

No Agrupamento de Escolas que dirijo, muitas foram as dúvidas. Aliás muitas são as dúvidas, a 

começar pelas minhas. Mas como na vida, procurámos certezas. Após os alunos ficarem em casa, 

começámos por garantir que todos estavam contactáveis, que estava estabelecido contacto regular 

entre os professores, pais e alunos. A partir daí houve que saber quem tinha problemas de 

conectividade, e para tal encontrar soluções criativas.  

Não posso de deixar de agradecer à comunidade que facilitou a entrega e recolha de materiais para 

alunos. Sobretudo à Câmara Municipal de Benavente, que além do serviço de correio prestado, 

adquiriu computadores portáteis e ligações à Internet em número suficiente para que os dois 

Agrupamentos de Escola do município, os fizessem chegar aos alunos com maior dificuldade em 

acompanhar o trabalho da escola à distância. Algumas empresas e particulares, deram também o 

seu contributo na cedência de materiais. 

Acredito que o sucesso educativo, social e académico dos alunos, e da sociedade em geral, 

depende do trabalho realizado pelos alunos, pelos professores e pelos pais em conjunto. Mas 

também do envolvimento de toda a comunidade. A escola é de todos, para todos e deverá ser 

pensada por todos. 

Os alunos, diretos beneficiários da educação, têm de fazer o seu trabalho, procurando, 

investigando, tendo curiosidade sobre o mundo. Os pais envolvendo-se na vida escolar dos seus 

filhos dão um exemplo de valorização da mesma. Sabemos que alunos oriundos destas famílias 

apresentam melhores resultados escolares. Os professores ao reinventarem-se, ao redescobrir 

porque abraçaram a profissão podem chegar mais perto dos alunos, levando-os mais longe. A 

escola tem de ser aberta à comunidade. Ela é a própria comunidade que diariamente está presente. 

O Agrupamento de Escolas de Benavente é um agrupamento de 10 escolas, do Pré escolar ao 12º 

ano, dos cursos para prosseguimento de estudos aos cursos de via profissionalizante. Tem 2000 

alunos e cerca de 300 adultos, entre docentes e não docentes, que diariamente trabalham para que 

a Educação aconteça. Desenvolvemos projetos na área do Desporto, da Música, Bibliotecas 

Escolares, Rádio e Teatro. Estamos presentes em diversas iniciativas das autarquias. Praticamos 

Voluntariado e Solidariedade junto de quem precisa e representamos o país internacionalmente 

através de projetos inovadores no âmbito do Erasmus +.  

Nem sempre é fácil chegar a todo o lado, mas quero passar a ideia que este Agrupamento de 

Escolas (e acredito que outros) faz a Educação acontecer na nossa comunidade, junto dos pais e 

alunos. Agradeço a todos o esforço e capacidade de reinventar a Educação, sabendo que esta hoje, 

está mais perto do que deve ser. 

Mário Santos 

 


