
 

Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim 

melhores do que já são. Procurem melhorar a cada 

dia, se superando cada vez mais. 

Nesse período de pandemia nós, estudantes, 

devemos nos reinventar, seja em métodos novos de 

estudos quanto no nosso psicológico. 

Muitos só veem o lado negativo da quarentena 

(claro, ninguém gosta de ficar trancado em casa) mas 

sempre devemos tentar achar um lado bom, e sim, 

tem um lado bom, passamos mais tempo com nós 

mesmos, logo podemos nos conhecer melhor, temos 

tempo para refletir sobre diversas atitudes, conhecer 

novas coisas, dar mais atenção para nós mesmos, 

tentar evoluir e consertar algumas coisas que não 

gostamos em nós, a pandemia nos deu uma nova 

chance, a chance de se amar, cuidar de si e aprender 

que somos inteiros e não precisamos de mais 

ninguém para sermos felizes, pois se você procura 

em alguém a felicidade falta alguma coisa em você e 

se você não se ama como você vai conseguir amar 

outra pessoa? Nesse tempo de pandemia dê mais 

atenção para você mesmo, se cuide, olhe para você 

de um jeito que nunca havia olhado antes, e faça o 

que for preciso para evoluir consigo mesmo, pois 

agora temos tempo para isso. 

 

 

Uma das maiores tarefas da vida é ser pai ou ser mãe. 

Esta atividade é uma que vai te levar a lugares jamais 

imaginados, em que ensinam os filhos, mas também 

aprendem com eles o que é esse amor incondicional 

de família, e isso é o que há de melhor na vida. Sejam 

pacientes conosco nesses tempos difíceis e nos 

ajudem a crescer bons e justos como vocês. Toda 

nossa gratidão pela família, vocês foram quem nos 

formou para a vida e sempre seremos gratos pelo seu 

esforço. 

 

Ser professor é inspirar os alunos a dar seus primeiros 

passos em direção aos seus sonhos. É aquele que 

mesmo em meio as dificuldades se superam e 

continuam a surpreender seus alunos.  Nos 

momentos atípicos são vocês que nos mantém 

esperançosos e nos ajudam a encontrar o melhor 

caminho dentro das nossas particularidades. Por trás 

de grandes profissionais há brilhantes professores. 

Por trás de todo computador está um brilhante 

professor.  

 

VAI PASSAR! VAI FICAR TUDO BEM! 
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