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MAIS
A série
pretende
fazer uma
radiografia
da educação
em Caxias do
Sul a partir
da rotina do
Leonardo dos
Reis, aluno
do quarto
ano da Escola
Municipal
de Ensino
Fundamental
Caldas Júnior.
A publicação
é quinzenal.

Vídeo: a reunião do
CPM da Caldas e a
presença dos pais
na educação

Apesar da importância, participação
dos pais em reuniões e atividades
da escola dos filhos ainda é pequena

Uma sala de aula é suficiente
para acomodar a reunião mensal do Círculo de Pais e Mestres
(CPM) da Escola Municipal Caldas Júnior, em Caxias do Sul. É
muito raro o número de pais
presentes chegar a duas dezenas. Quando chega, representa
3,3% das famílias dos cerca de
600 alunos do colégio, incluída
a Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Independentemente de
com quem se converse sobre
isso, a conclusão é a mesma:
– É pouco.
A presidente do CPM, Deise
Carniel, toca a segunda gestão
no comando. Mas faz parte do
CPM da Caldas há 15 anos. Não
consegue não se envolver, ignorar os benefícios que enxerga
para seu filho, os colegas dele e
a escola. Conta que o CPM acumula conquistas. No ano passado, conseguiu a troca de um dos
portões. Uma melhoria que todo

mundo enxerga.
– O outro portão era velho,
ficou bem melhor – compara
Leonardo dos Reis, 9 anos, aluno
do quarto ano e personagem da
série Educação em pauta.
Há dois anos pelo menos, o
CPM conversa e busca alternativas para, junto com a prefeitura, conseguir a troca do
telhado. Tem goteiras na escola,
e o inverno vem chegando. As
reuniões acontecem sempre na
primeira segunda-feira do mês
e, no encontro desta semana, a
diretora, Teresinha de Araujo, foi
novamente questionada sobre o
assunto. Falou que recebeu, na
Secretaria Municipal de Educação, a informação de que essa
obra está entre as prioridades
do atual governo.
O CPM pode ajudar, atesta a
mãe de Leonardo, Giane Ribeiro, integrante do círculo:
– Conseguimos melhorar a

escola. Sempre tem um pai que
conhece um fornecedor que
pode fazer um orçamento menor, cada um conhece uma área.
Mas as vantagens do CPM e,
principalmente, da participação
dos pais na escola vão além das
importantes conquistas físicas.
Estar perto interfere na educação dos estudantes. No primeiro
dia de aula, quando a reportagem acompanhava a chegada
do Leo na Caldas, ele disse para
a mãe, enquanto ela estacionava: “Tu vai ficar até eu entrar na

sala, né?”. Nesta semana, questionado sobre o porquê daquela
pergunta, ele respondeu:
– Eu gosto da companhia
dela e queria que ela visse quem
seria a minha profe.
Leo e seus colegas querem os
pais por perto. E Deise, já com
tantos anos de participação no
CPM como aprendizado, diz
sem qualquer hesitação:
– Se os pais estão na escola,
os filhos se sentem mais valorizados.
É uma importante lição.
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