
o ano passado, tive medo de que o Lucas
fosse reprovado", conta Cláudio de Oli-

veira, da Gerência de Concessão de Benefícios.
Lucas, com 9 anos, é o mais velho dos
4 filhos e vai cursar, em 1997. a 3' sé-
rie. Segundo Cláudio, o menino sem-
pre fazia os deveres de casa com uma
certa displicência. "O dever de casa era
feito rápido, e a preocupação principal
era com a diversão". Para ajudar o filho
a se organizar nos estudos durante este
ano, Claúdio providenciou um local na
casa reservado à atividade e um horá-
rio fixo, que deverá ser observado pelo
menino. "Acredito que ele já está com-
preendendo a importância do estudo.
Já me prometeu ter o caderno mais or-
ganizado da sala", destaca.

Atenção constante garante
tranqüilidade

Cláudio temeu a reprovação do filho

ed'f!açãos
Para fazer do filho um aluno exemplar
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Final de ano. A ansiedade é o sentimento característico, com a chegada do Natal, das festas defim de
ano, do verão e das férias escolares. Férias? Nem para todo mundo. Recuperação, notas fracas, ameaça

de "bomba"... Passado o sufoco, muitos nem se lembram mais dessa preocupação. Para evitar esse
pesadelo, a organização e envolvimento de pais e alunos deve começar agora.

Local e horário próprios para
o estudo

Yambeflo aguarda solicitação
dos filhos

Maria da Conceição Passos Silva, pro-
fessora e chefe do Departamento de Edu-
cação da Fafi-BH, observa que a persis-
tência dos pais e o exemplo da família são
fundamentais para estabelecer uma roti-
na para o estudante. Ela ressalta, ainda,
que o desenvolvimento do interesse pelo
estudo não nasce de um dia para o ou-
tro: "Desde pequena, a criança deve ter
acesso a livros e outros instrumentos di-
dáticos". Veja outras dicas:

• é importante estabelecer uma hora
fixa de estudo para que o conhecimento
vá se sedimentando, dia-a-dia. E não bas-
ta fazer só o dever de casa;

• a responsabilidade pelo estudo deve
ser delegada aos filhos, com monito-
ramento constante dos pais. Isso faz com
que a criança seja exigente consigo mes-
ma;

• detectada alguma dificuldade, recor-
ra às aulas particulares. Se você não tem
paciência ou boa memória para os con-
teúdos, pode até atrapalhar;

• crie hábitos e acompanhe ativida-
des extra-escolares como cursos de idio-
mas e lazer;

• em caso de recuperação ou repro-
vação, não marginalize o estudante. O
problema não é só dele, mas de toda a
família. O recomeçar deve ser em
conjunto.

Envolvimento da família é
base para sucesso

jf amberto Luiz de Castro, da Gerência de
Subvenção Social, tem 2 filhos, ambos em

idade escolar. Vamberto atribui o sucesso esco-
lar de seus filhos ao acompanhamento constante

que eles recebem por parte dele e de
sua esposa. Para ele, 'os pais precisam
ter a consciência de que a participação
na vida educacional e cultural da criança
é fundamental". Vamberto conta que
o acompanhamento é bastante efeti-
vo, mas que nunca age antes de ser
solicitado pelos filhos. Ele acrescen-
ta, ainda, que a participação é um ele-
mento estimulante para as crianças.
"Em casa, meus filhos têm um estru-
tura de estudo. Há um espaço reser-
vado e um horário estabelecido", ob-
serva. Vamberto acredita que, com a
presença constante dos pais, a ten-
dência é só melhorar.
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