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Prevenção reduz 
reprovações

Série de 
reportagens faz 
uma radiografia 

da educação 
caxiense.

Publicação é 
quinzenal

7

Na escola do Leonardo 
dos Reis, o personagem da 
série Educação em pauta, 
não tem aquela história de fi-
car de recuperação no fim do 
ano e ver os colegas entrarem 
em férias mais cedo. Quando 
alguém tem dificuldade, é 
acompanhado desde a pri-
meira manifestação de que 
não está no mesmo ritmo da 
turma. A recuperação acon-
tece durante o ano. O método 
usado na Escola Municipal 
Caldas Júnior, em Caxias do 
Sul, coloca uma terceira op-
ção na vida dos estudantes 
no encerramento do ano: 
aprovação, reprovação ou 
aprovação com recuperação. 
Ou seja, na turma do Leo, 

que está no quarto ano, tem 
alunos que, simultaneamen-
te às lições atuais, têm refor-
ço do terceiro ano.

– Eles saem da sala de 
aula para ter aulas específi-
cas dos conteúdos que não 
aprenderam totalmente em 
2014. Uma professora fica 
com a turma e eu com quem 
está com dificuldades – ex-
plica a professora da turma 
do Leonardo, Marilda Sirena 
de Ross.

Segundo ela, esse méto-
do é mais eficaz do que se 
uma outra professora, com 
quem os estudantes não con-
vivem todos os dias, tratar 
dos conteúdos que precisam 
de atenção especial. Marilda 

conhece cada um, identifica 
os problemas no dia a dia e, 
por isso, acredita que conse-
gue resultados melhores. No 
decorrer do ano, os alunos 
superam as dificuldades e 
vão sendo dispensados. O 
método funciona, Marilda 
não tem dúvida.

– Eu também não espero 
só para fazer a recuperação 
do ano anterior. Nós acom-
panhamos agora quem não 
está conseguindo entender 
todos os conteúdos. Mas, em 
alguns casos, não tiro o alu-
no da sala. Sair para a aula de 
recuperação abala a autoes-
tima. Chego discretamente e 
ajudo – conta a educadora.

E ela tem ajudantes. Leo 

conta que nunca precisou 
de reforço, mas tem amigos 
que precisaram. E, quando 
termina uma atividade an-
tes dos demais e alguém está 
com dúvida, auxilia. A parce-
ria entre os colegas é visível 
quando se acompanha uma 
aula.

– Estudar junto também é 
uma forma de ajudar, porque 
são duas cabeças pensando, 
podemos aprender mais – 
completa Leonardo.

A lição que fica é clara: é 
preciso auxílio mútuo e pre-
venção. Sem esperar o fim 
do ano para resolver os pro-
blemas, a escola reduz os ín-
dices de reprovação e forma 
estudantes mais preparados.

Assista ao vídeo 
da lição 18 
da série.
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