QUINTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2015

Marilda Sirena de Ross levanta cedo. Dá aula de manhã.
Vai para outra escola. Dá aula
à tarde. Volta pra casa. Prepara aula. Às vezes, levanta ainda mais cedo, porque o dia foi
curto e ela acabou indo dormir
sem imprimir algum trabalho
que pretende entregar aos alunos na manhã seguinte. Você
pode pensar que Marilda precisa ganhar a vida e faz isso
sendo professora. Não. Marilda
já ganhou a vida. É aposentada.
Poderia não trabalhar mais.
Integrante de uma classe
cuja valorização é considerada
insuficiente e assunto de debates em campanhas eleitorais de
candidatos e governos de todos
os partidos, seja na esfera de
poder que for, Marilda levanta
cedo e vai para a escola:
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– A gente precisa encontrar
a valorização dentro de nós.
Leonardo dos Reis, o personagem da série Educação em
pauta, é um privilegiado. Na
Escola Municipal Caldas Júnior, em Caxias, ele é aluno de
Marilda, uma professora por
vocação. Uma educadora, no
mais real sentido da palavra.
Marilda ensina o tempo todo.
No vídeo no pioneiro.com, se
emociona falando sobre estar
em uma sala de aula. Ensina
a buscar ânimo, qualificação.
Diz que aprende com os alunos, que não consegue viver
sem o trabalho que desempenha há quase 50 anos. Não é
alheia aos problemas da educação, mas não
faz deles um

obstáculo para a sua realização
profissional e para cumprir seu
dever da melhor forma. Estuda
por conta e aproveita o que é
oferecido pelo município.
– Investimos em formação e
em oficinas entre os professores – afirma a diretora da Caldas, Teresinha de Araujo.
Ela preocupa-se em criar
um ambiente agradável, e Marilda o percebe. Conta que os
professores falam sobre educação, aproveitam o intervalo
para aprender e criar. Aliás, inventar projetos é uma constante na vida da professora do Leo.
No dia 29, ele e os colegas receberão os pais na escola para
mostrar os seus trabalhos na
Feira da Criatividade, idealizada por Marilda. Dois temas serão tratados: O Pequeno Prín-

cipe, obra que ela trabalha
neste ano, e a evolução de
Caxias. O resultado
dessa
iniciativa
você conhecerá na próxima
rep or t age m
da
série.
Prepare-se,
porque ela
contagiou
a turma
e prepara tudo
com muito
cuidado e
carinho. Como
deve ser a
educação de
qualidade.
Como é a
e du c a ç ã o
de Marilda.

Quase cinco décadas
de sala de aula
Professora do Leo, Marilda ensina:
a valorização está dentro de nós
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