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Dedicação
aos trabalhos
que devem ser
feitos em casa é
indispensável para
o aprendizado
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família nesse momento é fundamental, segundo a doutora
em Educação e professora na
Universidade de Caxias do Sul
(UCS) Andréia Morés:
– O tema deve ser algo que
a criança tenha condições de
cumprir, mas que a desafie, que
estimule a pesquisa, e os pais
precisam estabelecer um horário para isso e estar próximos, é
um momento da família.
A Escola Municipal Caldas
Júnior, onde Leo estuda, trabalha com conceitos. Na primeira
entrega de notas do ano, em junho, ele exibiu para a mãe um A
(de atingiu) em todos os itens
avaliados. Giane deixou claro
que era resultado do esforço diário, o que inclui a dedicação às
tarefas que precisam ser cumpridas em casa. E deu um abraço apertado.
Aos 10 anos, a responsabili-

dade de Leo é estudar. Na sala de
aula, ele tem o apoio da professora para tirar dúvidas a qualquer momento. Em casa, segundo Andréia, precisa ter a noção
de que é o protagonista. Na aula
seguinte, saberá o quanto aprendeu, na hora da correção.
– O aluno precisa saber que
pode acertar ou errar. Se ele
está na escola, é porque precisa
aprender. Errar o tema mostra
que aquele conteúdo ainda não
foi aprendido. Não podemos ter
a ideia de que é feio não acertar
sempre – acrescenta a educadora.
O fundamental é não desistir
de aprender. E pra isso, não basta só o tempo em que as crianças estão dentro da escola. Aos
10 anos de idade, Leo garante:
– Fazer o tema me ajuda a ir
bem nas provas.
Lição aprendida.

Assista
Leo e Andréia
falam mais
sobre o tema
em vídeo.
A publicação
da série é
quinzenal.

Respostas: 1) a, 2) b, 3) c, 4) a

Expediente

Quando Leo entra no quarto,
senta na bancada e puxa da mochila os materiais necessários
para o tema de casa daquele dia,
não está apenas fazendo uma
tarefa da escola. Está cumprindo
com uma responsabilidade e investindo no seu futuro. Na casa
dele, tema é assunto sério.
Leonardo dos Reis, o personagem da série Educação em
pauta, percebe que a atenção
aos trabalhos que precisa fazer
em casa ajuda nas provas. Sabe
que tem o momento de largar
o videogame ou qualquer outra diversão para cumprir com
essa função. Normalmente, não
é preciso chamar duas vezes.
Giane Ribeiro, a mãe dele,
está sempre ali por perto para
ajudar se for preciso. Primeiro,
Leo tenta sozinho. Mas quando surgem as dúvidas, chama
por auxílio. A participação da

