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ROTINA DE UMA PROFESSORA... 
I 

Minha rotina começa cedo 
O que para um bom professor 

Isso não é segredo 
Tomar banho, tomar café 

Tudo muito rápido e dar no pé 
II 

A caminho da escola 
Repasso a rotina na cachola 

Tentando lembrar de tudo 
Pra não perder a hora 

III 
Quando a escola chego 

Sou recebida com muito aconchego 
O bom “bom dia, tia” 
Parece uma melodia 

IV 
Já em sala de aula 

O burburinho se instaura 
Nada que uma boa leitura não restaura 

Depois da turma “controlada” 
Dou uma estimulada 

Quero que todos participem 
Não gosto de ver criança isolada 

V 
Após esse procedimento 

Chega a hora de levantar conhecimento 
Hora mais que preciosa 

Pois deixa a criança ansiosa 
VII 

Eu instigo, questiono e argumento 
Uso todo meu fundamento 

Trago cientificidade para o momento 
Eis a hora da atividade prática 

Uso toda a minha tática 
VIII 

Do pátio vem o som sem arrodeio 
Chegou a hora do recreio 

Fila, lanche, correria e brincadeira 
As crianças se divertem de todas as maneiras 

IX 
São quinze minutos de distração 

E eu aproveito essa situação 
São muitas necessidades a atender 

Olho zap, tomo água e vou ao banheiro 
Tudo isso bem ligeiro 

X 
Por algumas vezes ainda tenho que interceder 



Pois no recreio algum conflito foi acontecer 
Nesse momento assumo outra profissão 

Delegada, médica e enfermeira 
E não duvide até bombeira 

Enfim, termina o recreio 
A agitação é tanta que parecem ter vindo de um passeio 

XI 
Hora de acalmar os ânimos e continuar a rotina 

 Eis a minha sina! 
Faço tudo sob extrema observação 

Para estimular a motivação 
Chega a hora de finalizar as atividades do dia 

E a criança se contagia 
Afinal ir pra casa também traz alegria  

XII 
 

Desenvolver conteúdo não é tudo 
Precisamos compreender 

Que nossa função vai muito mais além 
Evidenciar a essência de quem tem muita competência 

E digo uma coisa a você 
Que nem tudo de uma vez nossos alunos irão aprender 

Mas de um bom professor ele vai depender 
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