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A participação dos Pais na formação dos seus filhos.

Na formação escolar de um aluno é extremamente
importante a participação dos pais, são eles que transmitem
a confiança, a segurança para que o mesmo possa ter um
desempenho satisfatório.
No entanto, esta participação vem ao longo dos anos
deixando a desejar, havendo um distanciamento por parte
de alguns.
Sabemos que no mundo atual, as atividades profissionais
estão exigindo da grande maioria dos profissionais mais
dedicação ao trabalho, mais competitividade, muitas metas
e rapidez aos prazos das suas atividades, e, por
consequência a família acaba ficando no segundo plano.
A escola passou também a ser parceira na criação dos filhos,
é comum os pais transferirem a educação dos seus filhos
para a escola e em dado momento, um fato ocorre, alguns
pais perderam a autoridade com seus filhos e não
conseguem restabelecer a hierarquia dentro das suas casas.
A escola procura fazer esse papel que não lhe cabe, porém,
poderá muito pouco colaborar nesta tarefa, pois, deveria ser
o complemento a educação e não a prioridade na formação.
É muito comum alunos dispersarem sua atenção durante as
aulas, perdendo o foco do assunto durante a aula, isto
porque a escola deixou de ser importante para ele.
O aluno vai a escola porque vai encontrar com os colegas,
trocar confidências, contar suas aventuras, ficar com a sua
turma, não perder a confiança com os seus colegas, manter
a fidelidade com a turma, etccc. Para ele essa atitude é mais
importante
do
que
aprender
e
assimilar
novos
conhecimentos.
O aluno não sabe questionar, não aborda o professor para
assuntos pertinentes a matéria.
O professor está esperando um amadurecimento da qual não
é correspondido e também se decepciona porque sabe da
importância do aprendizado.
De outro modo, também temos que relevar que as gerações
mudam, estamos no século XXI, a informação chega mais
rápido para todos, a tecnologia mudou nosso cotidiano.
A escola ainda está se moldando para o século XXI e estas
mudanças são mais lentas do que as transformações que
acontecem na sociedade.

Nesse contexto o colégio está propondo então um trabalho
diferenciado em 2019, porém para que haja resultados os
pais devem estarem inseridos.
Na disciplina de Matemática considerada uma das principais
disciplinas da vida escolar, pois, diariamente precisamos
dela para resolver nossos problemas. Sabe-se que é
altíssimo o índice de alunos com dificuldades no aprendizado
da Matemática. O aluno se não for estimulado a gostar de
matemática acaba se traumatizando e afasta-se cada vez
mais da disciplina.
Assim sendo, na busca de maior interesse faremos uma
parceria com o Professor Geraldo Itsuro Haramura, sócio
proprietário do Cursinho Revisão, colaborador deste colégio
e profissional que vem ao longo de décadas militando na
qualidade do ensino e na capacitação dos alunos da região.
Os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio serão
convidados e quando necessários convocados a passarem
por processo de reciclagem nas aulas de Matemática.
Estenderemos também em outras disciplinas como, Física
com o Professor Ricardo Nakamura, Química (Franciele
Crisitina Savariz) e Português.
O que estiver ao alcance desta Instituição para mitigar as
dificuldades no aprendizado não faltarão esforços.
No início das aulas os pais serão convidados a receber as
instruções de como será a atuação dos profissionais
envolvidos e certos de que poderemos contar com a
colaboração de todos.
Desejamos a todos boas Festas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

