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Baixe um aplicativo leitor
de código QR, aponte para
a imagem acima e acesse,
do seu celular ou tablet, o
vídeo dos alunos da turma
da professora Marilda.

Lição 13 mostra uma semana diferente na escola
Caldas Júnior. Publicação das matérias é quinzenal
Fizemos a pergunta. E as respostas emocionam. Na semana
em que se comemora o Dia do
Estudante, entramos na sala de
aula do Leonardo dos Reis, personagem da série Educação em
pauta, para ouvir. Queríamos
saber o que é o mais legal e o
menos legal de ser estudante.
Recebemos depoimentos que
justificam plenamente a programação especial da escola
municipal Caldas Júnior para
esta semana e, principalmente, o Dia do Estudante, celebrado na
terça-feira.
Teve lanche diferente, teve palestra,
teve apresentação de
teatro. Não foi um dia qualquer na Caldas. Não tem sido
uma semana qualquer por lá. E
nem poderia. Corredores, salas
de aula, pátio, ginásio, refeitó-

rio, cada espaço é testemunha
de alunos felizes, que acreditam
na educação como forma de
melhorar esse país. Que, mesmo
aos nove anos, sabem que se estudarem, um dia “terão dinheiro para dar à família”.
Fizemos a pergunta. E recebemos lições de vida de pessoinhas de menos de um metro e
meio e idade de um dígito. Não
precisa ser adulto para entender
certas coisas. Talvez, seja preciso
apenas ter um adulto que ensine. É o caso da professora Marilda Sirena de Ross. Pra ela, não se
trata de uma semana qualquer.
Tem gincana na sala de aula da
turma dela. Tem ensaio para
apresentação de teatro sobre o
bom e o mau estudante. E tem
entrevista para o Pioneiro. Enquanto as crianças respondiam,
ela observava de canto de olho.
Mesmo que o rosto estivesse

virado para o outro lado e uma
criança precisasse de alguma
orientação, a atenção não se
perdia. Conforme a resposta,
um sorriso discreto, uma olhada mais detalhada, uma expressão de orgulho. Marilda valoriza
a data. E passa isso aos alunos.
Tem o Dia dos Pais, o Dia das
Mães e o Dia do Estudante,
compara.
Fizemos a pergunta. E ouvimos que a adoração pela escola
é tanta, que “seria bom poder
ficar lá para sempre”. No Dia
do Estudante, encontramos não
um, mas muitos cidadãozinhos
que entendem a importância do
estudo e são capazes de encher
de esperança quem acredita
numa geração melhor. Com sorrisos abertos e olhos brilhando,
eles estão esperando por você
em um vídeo no pioneiro.com.
Feliz Dia do Estudante!

