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EDITORIAL 
 
Sejam todos bem-vindos a este espa-
ço de leitura tão sonhado já há um 
ano por aqueles que estão envolvidos 
em um jornal escolar: professores, 
alunos, funcionários, associação de 
pais e mestres e comunidade escolar 
em geral. 
            Este é o primeiro número do 
“nome do jornal”, agora no formato 
online, como tudo à nossa volta, 
como a nossa própria vida reinventa-
da pelo processo de isolamento soci-
al. A princípio, em março de 2020, 
planejávamos como seria lido o jor-
nal impresso ou escrito à mão pelos 
nossos alunos; estávamos nos organi-
zando com as entrevistas, o conheci-
mento dos vários tipos de textos que 
compõem esta mídia, com a seleção 
difícil de poemas, contos, recados 
para amigos, caricaturas, tirinhas e 
tantas outras produções textuais 
realizadas pelas turmas do CEPMG. 
Hoje, em meio à pandemia, às aulas 
remotas, à saudade do ambiente 
escolar, à falta de abraço, a perdas de 
pessoas tão importantes em nossas 
vidas, à tristeza, expectativas e um 
grande misto de sensações estamos 
aqui, neste espaço democrático, como 
deve ser o de um jornal dentro da 
escola, também com o desafio de 
escolher apenas alguns dentre tantos 
bons textos produzidos por eles; a 

diferença é que frente a tanta mudan-
ça estamos diante de textos que ex-
pressam o que sentimos no nosso dia 
a dia, com pouca familiaridade com 
os gêneros textuais que compõem um 
jornal, mas com o mesmo objetivo de 
antes, de que é fazendo que aprende-
mos a fazer o que nos propomos a 
fazer melhor. O “nome do jornal” 
surge para dar voz a quem gosta e 
sente necessidade de escrever, porque 
assim nos descobrimos, mas ele 
também surge para quem quer fazer 
parte de um lugar em que a escola é 
mais que um prédio, como diz Paulo 
Freire, é o lugar por onde se pode 
começar a melhorar o mundo com a 
nossa participação. O nosso intuito é 
que todos colaborem em todas as 
edições; que todos tenham voz, e que 
aqui seja o nosso lugar. Para o Colé-
gio Militar, que se constrói a cada dia 
para ser “escola asa”, como diz nosso 
outro mestre Rubem Alves, cabe 
apenas encorajar o vôo desses alunos-
pássaros que “cantam” a vida de 
forma tão linda; não porque seja 
possível ensinar um aluno-pássaro a 
voar. O mestre Rubem Alves já nos 
mostra que esse nunca foi o papel da 
escola. “A essência do pássaro é o 
vôo”. A escola só o encoraja a ir mais 
e mais alto: na vivência do dia a dia, 
na compreensão das experiências 
adquiridas, na capacidade de sonhar, 
na escrita da própria vida!  
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SEJA COMO UM GIRASSOL: DE 
COSTAS PARA O ESCURO 
E DE FRENTE PRA LUZ 
Desenho da aluna Nadyanne Vitória  
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JORNAL: A senhora está à 
frente da coordenação de um 
dos turnos de uma escola que 
adotou o sistema militar a pou-
co tempo. Como tem sido a ex-
periência como coordenadora 
nesse período? 
Cejana Machado: Quando eu 
comecei no projeto do colégio 
militar fazia apenas 6 meses que 
o colégio tinha se tornado um 
projeto de colégio militar. E tem 
sido gratificante participar desse 
projeto, ver o crescimento da 
escola, da comunidade escolar 
como um todo, ver o engajamen-
to de todas as pessoas que fazem 
parte desse projeto. Tem sido 

gratificante e bastante empol-
gante pra mim.  
JORNAL: Quais mudanças 
mais relevantes são possíveis de 
observar após a transição?  
Cejana Machado: Após a tran-
sição do Colégio Estadual Pro-
fessora Augusta Machado para 
Colégio Estadual da Polícia 
Militar Professora Augusta Ma-
chado, a militarização fez com 
que toda a comunidade se sentis-
se valorizada, sentisse que real-
mente é possível recuperar uma 
comunidade escolar que estava 
tão defasada e valorizar, melho-
rar, fazer crescer. Isso tem sido 

o principal nesse processo a ser 
observado. O quanto a escola 
melhorou fisicamente a olhos 
vistos e pedagogicamente tam-
bém. Nós temos crescido bastan-
te, fortalecendo o ensino apren-
dizado, fortalecendo a relação 
das famílias com a escola, forta-
lecendo a comunidade escolar 
como um todo. Tem sido obser-
vado um crescimento, em quase 
dois anos de colégio, um cresci-
mento avassalador. A diferença 
do antes e do agora é enorme e 
extremamente importante pra 
nossa comunidade escolar. 
JORNAL: Vivemos um momen-

to único na história da huma-
nidade com uma pandemia 
impactando diversos setores da 
educação.  
Que medidas a escola tomou 
para se adaptar ao ensino à 
distância devido ao isolamento 
causado pela pandemia? Que 
impactos tiveram? 
 
Nesse período que vivemos a 
pandemia do Covid-19, a escola 
tomou medidas que visam, nesse 
processo, atender aos nossos 
alunos e suas necessidades edu-
cacionais com a maior presteza 
possível. 
  

Coordenadora Pedagógica fala sobre  
os desafios da escola na Pandemia  

ENTREVISTA Coordenadora Cejana Machado 



Despedimos de uma sexta-feira, 
cheios de planos para a semana 
seguinte: semana de simulados, 
estudos focados em avaliações, 
aulas de revisão de conteúdo, 
reuniões, eventos, formação 
militar na frente da colégio... 
Não pudemos voltar na segunda-
feira, meio do mês de março de 
2020, anunciada a Pandemia 
mundial do covid-19. Inicial-
mente, por 15 dias, prorrogados 
por mais 30, prorrogados por 
tempo indeterminado. Viver a 
espera, a ansiedade do retorno 
nos abalou intensamente. Tudo 
era novo e de repente nos acostu-
mamos ao “novo normal”: não 
sair sem que seja realmente pre-
ciso, se sair usar máscara, usar 
álcool em gel, lavar as mãos 
infinitas vezes ao dia. O pior foi 
o “nada de abraços”, sem festas, 
sem interações reais, sem calor 
humano. Com isso, sem alunos e 
professores dentro da escola. 
Mas não dá para esperar quando 
se trata de educação. Não dá 
para deixar pra depois, para 
quando tudo passar. Quem sabe 
quando tudo vai passar de fato? 
Foi aí, nesse exato momento, no 
meio de todo caos e insegurança 
que descobrimos um lado do 
professor que ainda não tínha-
mos visto: Eles foram para frente 

do computador (comprado em 
várias prestações), aumentaram 
os pacotes de internet e desco-
briram o mundo dos vídeos, 
slides, fotos, imagens. O conta-
to, antes tão caloroso com abra-
ços e carinhos, passou a ser vir-
tual, através de uma tela, com 
tempo marcado, com uma visão 
meio embaçada, ora travada ora 
lenta ora desajeitada. Câmeras 
ligadas, depois desligadas para 
não pesar a internet. Microfones 
ligados para perguntar, desliga 
para ouvir o professor. Pergunte 
no chat. Mandem suas dúvidas 
no grupo de WhatsApp, respon-
dam atividades na plataforma, 
enviem as coisas por e-mail... Se 
isso tudo não se parece com 

aqueles filmes do 
Steven Spielberg, 
muita ficção cientí-
fica, mundo tecnoló-
gico, virtual, irreal, 
o que mais se pare-
ce? Irreal? Não, 
lembra? Novo nor-
mal! Privacidade e 
horário de trabalho 
não são mais uma 
opção. Recebem 
mensagens o dia 
todo, a todo instan-
te. Às vezes porque 
o sinal de internet 

na casa do aluno é tão ruim que 
ele manda a mensagem quando 
dá, e é claro que os professores 
entendem. Às vezes porque tudo 
que eles precisam é de dizer que 
não deu pra assistir a aula, não 
conseguiram resolver o exercício 
ou só querem mesmo dizer que 
não estão bem. Vivemos espe-
rando o dia em que tudo voltará 
ao normal, que poderemos nova-
mente entrar na escola e ocupar 
aquele espaço todo, o nosso 
espaço. Vivemos esperando o 
tempo ser generoso e nos devol-
ver nossa vida, nossos planos, 
nossas festas, nossas reuniões. 
Acontece que nenhum professor 
realmente ficou parado à espera. 
Eles não podem esperar para que 

nossos alunos tenham acesso aos 
conteúdos, disciplinas, conheci-
mento. Não podem ficar esperan-
do para dar suporte aos nossos 
alunos, ser para eles a força que 
tanto esperam. Não puderam e 
não ficaram à espera. Ao contrá-
rio, foram lá e se reinventaram, 
recriaram, desconstruíram e 
reconstruíram e isso passou a ser 
“normal”. Se descobriram para 
além do magistério. Uniram a 
pedagogia, didática, práticas de 
sala de aula ao acolhimento, 
compreensão, apoio. Se hoje a 
educação ainda está acontecendo 
seja de forma que for, o super 
herói que não deixou o mal ven-
cer foi O PROFESSOR. Tenha o 
nome que tiver, aulas online, 
REANP, síncronas, é o professor 
que se esforça e age para que 
tudo aconteça. E o que aprende-
mos com eles que foram tão 
criticados por estarem “só em 
casa”, por estarem confortáveis e 
“ganhando sem trabalhar direi-
to”? Aprendemos que aconteça o 
que acontecer com a humanida-
de, o professor estará lá para 
recriar, acolher, segurar na mão 
do aluno e dizer: “Vamos, estou 
aqui com você”!  

Parece que acordei no filme do Spielberg 
REANP, Aulas Síncronas, Aulas Assíncronas, Online, Offline, Plataforma, Sistema?   
Prof.ª Cejana Machado   

Fundada em agosto de 2019, de 
forma voluntária e com os comandos 
do Professor José Leopoldo de Ara-
újo Santos, a Banda Marcial do 
Colégio Estadual da Policia Militar 
do Estado de Goiás Unidade Profes-
sora Augusta Machado vem gerando 
uma gama de possibilidades aos 
alunos da escola, tanto no campo 
musical quanto cultural em nosso 
município. 
Atualmente a cidade de Hidrolândia 
encontra-se carente de bandas mar-
ciais e projetos musicais escolares 
que poderiam preservar as tradições 
culturais, onde outrora eram de 
características marcantes em nossa 
cidade, e que agora se tornam nova-
mente realidade em nossa unidade 
de ensino.  Trabalhar música em 
tempos de pandemia, além de todos 
os aspectos musicais também esti-
mula a organização interna do indi-
víduo, a disciplina, a sensibilidade, o 

respeito para com o outro, a sociabi-
lização, a expressão e o autocontro-
le, que são ingredientes básicos para 
formação de caráter saudável no 
meio musical. Pensando em benefi-
ciar os alunos do CEPMG Professo-
ra Augusta Machado, a equipe disci-
plinar e pedagógica, visa quantificar 
e aprimorar as aulas de música, 
disponibilizando os instrumentos 
musicais aos alunos. Unificando 
teoria e prática musical tornaremos 
as aulas, mesmo em tempos de 
pandemia, uma realidade aos nossos 
educandos.  

A importância da Banda Marcial e das aulas de música 
em tempos de distanciamento social  
Professor José Leopoldo de Araújo Santos  

"música em tempos de pande-

mia (...) estimula a organiza-

ção interna do indivíduo" 

A vida é curta demais   
para longas brigas,  

longas angústias  
longas dores,  

longos pudores.  
Curta demais para 

não desculpar,  
não viver,  

não amar.. .  
 

A gente sempre  
espera pelo amanhã.  

Haverá?  

A VIDA É CURTA 
Poesia do aluno Alexandre Lopes 
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Teste de link 

https://www.cepmgprofaugustamachado.com.br/novos-notebboks-para-os-professores

