QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2015

O Pequeno Príncipe voa sobre Caxias. Há fornos de barro,
parreirais, animais. Há um altar,
uma Bíblia. Entre prédios simples, há árvores e rios. Há bebês,
uma cesta de uva. E há uma Torre Eiffel também. Em Caxias? É,
em Caxias. Mas é uma Caxias
em miniatura que une o passado construído pelos imigrantes
italianos, há 140 anos, e o futuro.
Para entender, vá fechando o seu
foco. Da segunda maior cidade
do Estado, com quase 500 mil
habitantes, para o bairro Petrópolis. De lá, para a Rua Otone
Bassanesi, 255. Passe o portão
e entre na Escola Municipal
Caldas Júnior. Vire à esquerda
e dirija-se ao refeitório. Ali está
esse mundo.
Sobre uma mesa, Leonardo
dos Reis, 10 anos, personagem
da série Educação em pauta, e
os demais alunos das duas turmas do quarto ano da Caldas
esbanjaram criatividade, fantasia e habilidades manuais. Na
cabeça de uma criança é fácil
unir o livro ‘O Pequeno Príncipe’
com o aniversário da imigração
italiana. Mas e a torre?
– O autor d’O Pequeno Príncipe é francês – sentencia Leo.
Em meio a pais emocionados
e professores orgulhosos, os estudantes se exibiram na Feira da
Criatividade. Além de criarem
as maquetes, apresentaram uma
peça de teatro unindo histórias
tão diferentes. Dos planetas co-
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A feira virou
uma aventura
No encerramento do
trimestre, Leonardo e os
colegas recriaram Caxias

Veja mais sobre
a feira em vídeo e
galeria de fotos.
A publicação é
quinzenal

nhecidos pelo pequeno príncipe
aos italianos, passando pelos
gaúchos. Todos juntos. Essa foi
a lição que encerrou o primeiro
trimestre na escola do Leonardo.
– Os alunos se dedicaram
muito, nós vivemos uma grande
aventura – conta a professora
dele, Marilda Sirena de Ross.
Além da foto oficial de todos
juntos, celulares eram erguidos
por pais e familiares para captar momentos de uma agradável noite de segunda-feira na
Caxias atual. No tempo em que
vivemos agora, a Caldas avalia
os alunos com conceitos a cada
três meses. Depois do teatro,
das explicações detalhadas das
maquetes para pais sorridentes,
chegou a hora das notas.
– Eu sempre digo a ele que o
importante é se dedicar. As conquistas dependem da nossa dedicação – conta Giane Ribeiro,
mãe do Leo.
Ele tem conceito A em todos
os critérios avaliados. Vestido
de Pequeno Príncipe, o papel
que desempenhou no teatro,
recebeu parabéns, sorriu para
a mãe. Giane estava orgulhosa.
Outros pais e alunos se abraçaram. Conversaram. O refeitório
estava cheio. A comunidade
escolar estava lá da forma que
deve ser: professores, direção,
alunos e pais. Quando todos fazem a sua parte, a educação vai
bem. Esse é o caminho. Seja antigamente ou agora.

