
%HermesFileInfo:A-16:20120130:

A16 Vida SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

1.O que os pais e as esco-
las podem fazer para es-
se período ser o menos
traumático possível?

Tem de ter período de adapta-
ção e tem de ser gradativo.
Não pode ser uma permanên-
cia de muitas horas logo nos
primeiros dias. E é bom para a
criança saber que os pais estão
ali perto. Mas o ideal é que a
mãe fique do lado de fora da
escola ou fora do alcance da
vista da criança, porque, se fi-
car junto, o filho não vai se
adaptar nunca. A mãe têm de
saber que a criança vai chorar
mesmo. Não adianta: tem de
ser forte e aguentar o coração.

2.Levar o filho a lugares
onde ele tenha contato
com outras crianças
ajuda na adaptação?

Sim, parquinhos e áreas co-
muns em prédios, onde dá pa-
ra descer para brincar, são
boas opções. Em casa, a crian-
ça não divide nada com nin-
guém se não tiver irmãos. Ela
aprende o que é sociedade na
escolinha.

3.Oferecer uma psicope-
dagoga para os pais de
primeira viagem é exa-
gero das escolas?

Acho que cada família lida de
um jeito com a situação. Umas
são mais tranquilas, outras
não. Depende muito do que os
pais querem. Colocar o filho
na escolinha é estar preparado
para ouvir o choro. Você entre-
ga seu filho para uma pessoa
estranha. Tem de confiar.

“A adaptação escolar das crian-
ças da educação infantil já é, há
alguns anos, imprescindível –
tanto para elas quanto para as
mães. Não dá para deixar o fi-

lho chorando e ir embora. Por
isso, os pais têm de ser avisa-
dos desse período de adapta-
ção desde a matrícula. O fato
de as mães ficarem junto no

começo dá mais segurança,
porque elas veem como tra-
balhamos. Já tivemos casos
de mães que ficaram quatro
dias aqui, o que é comum, e
o de uma que ficou dois me-
ses. Ela trazem dúvidas, prin-
cipalmente, quanto à alimen-
tação e à higiene dos filhos.
Mas, desde o começo, já sa-
bemos todos os detalhes de
cada criança.”

“A Beatriz já frequentou ber-
çário, porque não tínhamos
com quem deixá-la. Mas
eram crianças muito peque-
nas e só tinha recreação. Na

escolinha, ela vai ter regras e
atividades. Tenho confiança no
colégio porque estudei lá, mas
mesmo assim, como mãe, tudo
isso assusta. Fico preocupada

se ela vai ter de subir escadas e
se as crianças vão bater nela –
o que pode acontecer. Quanto
à alimentação, olhei o cardápio
e preenchi a ficha com as infor-
mações dela. Tenho certeza de
que ela vai chorar no começo,
porque ficou muito apegada a
mim nas férias. Pretendo deixá-
la e resistir, mesmo que chore.
Sei que é o certo e acho que
estou preparada.”

EDUCAÇÃO RURAL

80 mil
EDUCAÇÃO

Os aprovados na segunda cha-
mada do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) têm hoje e
amanhã para fazer a matrícu-
la nas universidades e institu-
tos federais em que foram se-
lecionados.

Os candidatos devem verifi-

car, com a instituição escolhida,
quais são os locais, horários, do-
cumentos exigidos e demais pro-
cedimentos para poder efetuar a
matrícula.

O resultado da segunda cha-
mada do processo foi divulgado
pelo Ministério da Educação
(MEC) na quinta-feira.

Quem não foi selecionado em
nenhuma das duas opções nas
chamadas regulares ou quem te-
nha sido selecionado pela segun-
da opção e pretende continuar
concorrendo pela primeira pode
aderir à lista de espera.

A participação na lista deve
ser confirmada no sistema do Si-
su, em sisu.mec.gov.br. O prazo
de adesão vai até quarta-feira.

No dia 4, essa lista de espera
ficará disponível para as institui-
ções participantes do processo
seletivo.

Neste ano, as vagas oferecidas
pelo Sisu foram distribuídas por
3.327 cursos de 95 instituições
públicas de ensino superior. Pa-
ra participar do processo, o can-
didato deve ter realizado a edi-
ção 2011 do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).

Sobras. Apesar de ter registra-
do recorde de inscrições, mais
da metade das vagas oferecidas
no Sisu 2011 não foi preenchida
na primeira chamada.

Neste ano, o sistema recebeu
mais de 3,4 milhões de inscri-
ções de 1,7 milhão de estudantes
– cada candidato tem direito de
escolher até duas opções de cur-
sos, indicando qual deles é a sua
prioridade.

Dos 108.527 aprovados na pri-
meira chamada, apenas 46 mil –
42% do total – efetuaram suas
matrículas. Para preencher as

62.285 vagas restantes, MEC di-
vulgou na semana passada a se-
gunda chamada.

A Secretaria de Educação Su-
perior (Sesu) do MEC, responsá-
vel pelo sistema, minimizou o
porcentual de candidatos que de-
sistiram da matrícula nessa fase,
afirmando que o processo ainda
está em andamento. Apesar de
ter registrado, no ano passado,
em torno de 40% de desistência
na primeira chamada, a pasta de-
fende que 97% das vagas ofereci-
das no processo anterior foram
preenchidas no final.

Matrícula da 2ª chamada do Sisu deve ser feita até amanhã

Escolas infantis
investem na
adaptação do aluno
Para evitar choro, pais podem participar dos primeiros dias de
aula, em um processo gradativo que conta até com psicopedagoga

● 30 e 31/01
Hoje e amanhã ocorre o
processo de matrícula dos
convocados na segunda
chamada do Sisu.

● Até 01/02
Na quarta-feira, o prazo para
participar da lista de espera
do processo seletivo é
encerrado.

● 04/02
As instituições terão acesso
à lista de espera.

DEPOIMENTOS

3 PERGUNTAS PARA...

TIAGO QUEIROZ/AE

‘É comum a mãe estar mais
tensa que a criança no início’

escolas estão localizadas em zonas rurais brasileiras. A maior
parte está muito abaixo de um padrão mínimo de qualidade

‘Se eu ficar olhando ela
chorar, não vai parar nunca’

FORMAÇÃO INSATISFATÓRIA

Alessandra Cavalcante,
pediatra do Hospital São Luiz

Sueli Conte, psicopedagoga e diretora geral do Colégio Renovação

78 mil
professores das zonas rurais têm apenas o ensino médio. O
governo prepara programa para reestruturar educação no campo

Patrícia de Sá Pinto, advogada e mãe de Beatriz, de 2 anos

‘Frio na barriga.’ Camila Gianini com o pai Denis e a mãe Fabiana, que está apreensiva

}

Mariana Mandelli

Início de ano letivo significa,
além de novos horários, hábi-
tos e gastos, choro na porta
das escolas – especialmente
naquelas que cuidam de crian-
ças pequenas. No intuito de
amenizar o impacto da separa-
ção dos pais de primeira via-
gem e dos filhos que acabam
de ingressar na educação in-
fantil, escolas particulares
procuram adaptar gradativa-
menteos novos alunos e ofere-
cem até psicopedagogas para
auxiliar as famílias.

Segundo especialistas, o
medo, a tensão e a ansiedade
que rondam os primeiros dias
de aula podem ser passados
dos pais, nervosos com a situa-
ção, para as crianças, já assus-
tadas com as novidades. Para
evitar que o processo se torne
ainda mais traumático e cul-
mine em gritos e lágrimas, o
ideal é que as famílias sintam
o máximo de confiança possí-
vel na escola escolhida.

“Os pais ficam muito preo-
cupados em como vão ser es-
ses primeiros dias desde a ho-
ra de fazer a matrícula”, afir-
ma Cristina Marcondes,
orientadora educacional da
educação infantil da Escola
Stance Dual. “Por isso, antes
de começar as aulas, fazemos
uma reunião específica para
essas famílias, onde aborda-
mos os modos com que lida-
mos com mamadeira, chupe-
ta e fralda, por exemplo, além
de apresentarmos os profes-
sores e explicarmos como
adaptamos os alunos.”

Outra forma que as pré-es-
colas encontram para acal-
mar os pais mais inseguros é
fazer entrevistas com eles, on-
de uma ficha com todos os da-
dos da criança é preenchida.
Detalhes como se a mãe teve
problemas no parto e se o fi-
lho tem restrições alimenta-
res, alergias e medicações fi-
xas são destacados.

“A escola perguntou coisas
da rotina da criança, o que

achei bem interessante. Por
exemplo, perguntaram se, quan-
do minha filha acorda, ela fica
tranquila ou assustada”, diz a ad-
vogada Patrícia de Sá Pinto, de

28 anos, mãe de Beatriz, de 2, que
acaba de se matricular na pré-es-
cola do Colégio Renovação. “Es-
sas coisas deixam a gente mais
tranquila, porque mostra que
eles estão atentos às peculiarida-
des de cada criança.”

Primeiros dias. Hoje, grande
parte das escolinhas particula-
res permite que os pais partici-
pem dos primeiros dias de aula.
Normalmente, o processo ocor-
re de forma gradativa. No primei-
ro dia, pai e filho ficam por cerca
de uma ou duas horas na escola –
algumas permitem, nessa fase,
que os pais fiquem ao alcance
das crianças. Conforme as sema-
nas vão passando, o tempo de
permanência da criança vai au-
mentando progressivamente,
até a ambientação completa.

“Esse éum período de conquis-
ta: o aluno precisa ser conquista-
do pela escola”, explica Camila
D’Amico, coordenadora pedagó-
gica da educação infantil do Colé-
gio Graphein. A escola oferece
um espaço onde os pais perma-
necem nos primeiros dias, além
de deixar uma orientadora edu-
cacional dedicada exclusivamen-
te a conversar com eles. “Tam-
bém deixamos, nesse começo, as
crianças trazerem um objeto de
apego, como um bicho de pelú-
cia”, conta Camila.

Mas, mesmo com todos os cui-
dados, os pais ficam nervosos e
as crianças choram – e muito –
ao serem separadas deles. Segun-
do especialistas, é preciso ter co-
ragem para lidar com a situação.

“A mãe deve ser firme, porque
esse choro é muito comum. Ela
deve participar desses primeiros
dias mas, se ficar junto do filho o
tempo inteiro, a adaptação não
ocorre”, afirma Alessandra Ca-
valcante, do Hospital e Materni-
dade São Luiz. “O começo nunca
é fácil. Tem criança que chora
até dois meses depois de as aulas
começarem. Os pais devem ser
fortes.”

Angústia. Uma pesquisa reali-
zada com 235 mulheres pelo site
Mamatraca, especializado em

maternidade, mostrou que as
mães percebem o início da vida
escolar dos filhos com ansieda-
de, preocupação, culpa e medo.
Esses foram os sentimentos
mais citados por elas ao deixar as
crianças na escola ou na creche
pela primeira vez.

É mais ou menos o que a educa-
dora física Fabiana Gianini do
Nascimento, de 34 anos, está sen-
tindo. Camila, sua filha de 2 anos
e 10 meses, acaba de ingressar no
Colégio Santa Maria – as aulas
começam amanhã. Para Fabia-
na, o principal temor é confiar os
cuidados da filha a pessoas estra-

nhas, mesmo conhecendo a es-
trutura e a pedagogia do colégio.

“Quem está com frio na barri-
ga sou eu. A Camila está muito
feliz em ir para escola”, conta.
“Já chorei umas duas vezes. Pen-
so muito em como vai ser quan-
do eu chegar do trabalho e ela
não estiver em casa.”

Mesmo as famílias mais tran-
quilas passam pelos momentos
de dúvida. É o caso da professora
Fernanda Gomes, de 37 anos,
mãe de Henrique, de 1 ano e 9
meses. “Trabalho com crianças
e, por isso, fico mais calma. Mas
a gente sempre tem medo do no-

vo”, conta.
Segundo as escolas, as dúvi-

das mais recorrentes dos pais
são referentes a alimentação
e higiene –- especialmente o
banho e a troca de fraldas. A
relação com os novos colegui-
nhas também assusta– os pais
temem, principalmente, que
os filhos apanhem dos outros
alunos.

“Além disso, os pais ques-
tionam se vai ter alguém sem-
pre por perto para observar o
seu filho”, diz Edith Sonagere
Nakao, orientadora da Educa-
ção Infantil do Santa Maria.

Quem não foi
selecionado no curso
que desejava pode
aderir à lista de espera
e seguir concorrendo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




