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Leo está sentado no sofá.
Sorri. Está feliz, é o primeiro dia
de aula. Faltam alguns minutos
para as 7h e ele está ansioso
para rever o colégio onde estuda
“desde o prezinho”. Fala com a
voz mansa, de criança, mas firme. Não hesita, seja no primeiro
contato com os jornalistas que o
acompanharão até o fim do ano,
seja em sala de aula.
Leonardo dos Reis, 9 anos,
está no 4º ano e é um dos 525
alunos da Escola Municipal

de Ensino Fundamental Caldas
Júnior. Um dos 42 mil estudantes da rede municipal de ensino caxiense. Esse é o tamanho
do desafio da pedagoga Marléa
Ramos Alves. Há 32 anos trabalhando com ensino, 12 alfabetizando crianças, ela acredita no
poder da educação para mudar
uma cidade, uma geração, um
país.
– Pode ser uma visão romântica, mas eu acredito – diz, emocionada.

Também por isso aceitou o
convite para assumir o comando de uma das maiores redes
de educação municipal do Estado. A secretária de Educação de
Caxias cuida de quase o mesmo
número de alunos da sua equivalente na Capital. A migração que
não para faz com que ela siga em
busca de vagas, de funcionários,
de professores. E a cada ano, no
primeiro dia de aula, a tranquilidade não chega antes das 10h:
– É preciso dar tudo certo,
o primeiro dia de aula é muito
importante. Os professores precisam chegar, os funcionários
precisam estar na escola. Eu fico
nervosa, só me acalmo na metade da manhã, quando confirmo
que tudo aconteceu conforme
tinha que ser.
Na escola do Leo, o primeiro dia de aula transcorreu bem.
Como costuma ser, ele e a mãe,
Giane Ribeiro, deixaram o irmão, Felipe, 3, na escolinha e fo-

ram para a Caldas. No caminho,
rezaram. Na hora de estacionar
o carro, ele perguntou:
– Tu vai ficar até eu
entrar, né?
Giane ficou. Fica
sempre. Naquela manhã de sol e céu azul,
quem levou Leo para a
sala de aula foi a professora Marilda Sirena De
Ross, a mesma do terceiro
ano, em 2014. Ao ouvir seu
nome, ele olhou para a mãe,
sorriu, acenou e foi para a
fila. Começava mais um ano,
e as atividades do primeiro
dia incluíram desenhar o
seu rosto em um balão. Para
integrar os colegas novos,
a profe pediu que todos
jogassem os balões para
cima. Depois, era preciso adivinhar quem era
quem. Leo acertou de
primeira. Foi um bom
começo!

Eu sou o
Leo e vou
participar
da série
Educação em
pauta.
Tenho nove
anos, estudo
na Escola
Municipal
de Ensino
Fundamental
Caldas
Júnior, minha
matéria
preferida é
Matemática
e quero ser
jogador de
futebol.

