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Série de reportagens
faz uma radiografia da
educação caxiense.
Publicação é quinzenal

Os
limites,
segundo
ela, podem
ser um pouco
mais brandos,
mas nada de ficar
o dia inteiro no videogame. Nas férias,
os estudantes devem se
desligar completamente
dos estudos, até porque, ressalta, alguns têm tantos compromissos que a vida é parecida
com a dos adultos. Essa é a hora
de dar uma descansada.
Mas o principal, para Joseani, é que os dias de férias sejam
uma oportunidade para a família ficar mais próxima. E visitar
parentes de longe também é
uma boa ideia.

Em vídeo, imagens
das férias do Leo e o
trabalho na escola

Leo está seguindo a dica. O
personagem da série Educação
em pauta passa as férias em
Penha (SC) com o pai, Rodimar Souza dos Reis, o
irmão, Felipe, primos
e amigos. Foi para a
praia, visitou pontos turísticos,
está rodeado
de pessoas
e program a s
dife-

rentes da rotina vivida em Caxias do Sul. Como todo garoto
de 10 anos, curte a família, passeios, brinquedos e tecnologia.
As informações e imagens (em
foto e vídeo) das suas férias foram enviadas por Whatsapp.
Leo contou que as férias estavam legais, enumerou os programas que curtiu e antecipou,
na semana passada, que estava
ansioso pelo fim de semana.
“Vamos para a praia”, escreveu.
Rodimar organiza os programas, junta a turma, faz selfies e
grava vídeos:
– Tenho um amor eterno pela
minha família.
Seja para aproveitar mais
a família, os amigos, quem
mora longe ou ter mais
tempo para o lazer, seja
para descansar e renovar a energia para a
segunda parte do
ano letivo, estar
de férias faz
parte da
educação.
Edição e textos
Paula Valduga

Expediente

Está tudo
diferente na Caldas. Não apenas a
aparência, também
os sons, os cheiros, os
gostos. No lugar do colorido das mochilas, o vazio
dos corredores. No refeitório,
não há cheiro e sabor de comida, mas o som de uma enceradeira. E cadeiras empilhadas.
Normalmente cheio, o grande
salão serve de espaço para poucas pessoas e muita limpeza.
– Estamos fazendo faxina
mais pesada e manutenção –
explica a vice-diretora do turno
da manhã, Helena Zatta.
A rotina na Escola Municipal
Caldas Júnior inclui troca de
lâmpadas, pintura da porta da
biblioteca, ajustes de um lado e
de outro. Os poucos funcionários que andam por lá recebem
fornecedores, prestadores de
serviço, organizam algo aqui e
ali. Helena destaca que as férias
dão uma força para a disposição ao estudo, e os alunos costumam ter saudades do colégio.
Mas a psicóloga e psicopedagoga Joseani Fochesato de Souza
alerta, sorrindo:
– Tem quem sinta vontade
mesmo é de continuar de férias!
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