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Invista hoje para transformar
seu filho em um líder amanhã
ac

Gastos com escolas tradicionais e cursos extracurriculares variam de R$ 50 mil a R$ 150 mil ao ano
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Alexandre Rezende

LIDERANÇA TAMBÉM SE APRENDE
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Caminhos que seu filho precisa percorrer

ENSINO TRADICIONAL
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Opte por instituições de ensino ligadas
ao mundo contemporâneo, ou seja, que
aproxime o aluno de assuntos como
tecnologia, sustentabilidade e diversidade
cultural. Os colégios internacionais
trazem esses conceitos, porém já há
escolas brasileiras que também
trabalham esses pontos

LETRAMENTO DIGITAL

CURSOS EXTRACURRICULARES
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Avalie o perfil do seu filho para escolher
os cursos extracurriculares. Os mais
indicados são: esportes (futebol, balé e judô)
e ateliê de tempo e espaço, onde a criança
expressa suas próprias ideias (circo, teatro e
música). Também é importante trabalhar com
o conceito de conhecimento ampliado, no
qual a criança aprende, na prática, os
ensinamentos da escola. Museus
e viagens são exemplos

Chloe, Roberta e Gabriel: atividades fora do ambiente escolar

Vanessa Correia
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É normal os pais quererem o
melhor para seus filhos. Mas para alguns pais,o melhor não basta. Hoje, é tendência entre os
mais abastados investir no desenvolvimento do espírito de liderança em seus filhos, seja na
área empresarial, política ou
mesmo artística. Para alcançar
esse objetivo, é necessário preparação prévia, inclusive para
gastos muito elevados, que variam de R$ 50 mil a R$ 150 mil
ao ano, segundo Daniela de Rogatis, educadora e pesquisadora
na área de educação e família.
“Todo casal deseja que seus filhos sejam felizes. E muitos acreditam na felicidade que o papel
de líder pode proporcionar. As
crianças preparadas para a liderança precisam ter entendimento da realidade em que vivem e

reunir diversas competências
especiais”, diz.
O primeiro passo é escolher
instituições de ensino ligadas ao
mundo contemporâneo, ou seja, que aproximem o aluno de assuntos como tecnologia, sustentabilidade e diversidade cultural. “Em colégios internacionais, esses conceitos já são trabalhados há mais tempo, porém
há escolas brasileiras que estão
indo para o mesmo caminho
também”, afirma a educadora.
Cursos extracurriculares também ajudam. Os filhos da empresária Roberta Suplicy fazem
uma série de atividades fora do
ambiente escolar: natação, judô, balé e piano. “Creio que esses cursos ajudam no desenvolvimento da personalidade das
crianças. Mas sempre procuro
respeitar o que eles gostam”,
diz Roberta, citando como
exemplo as aulas de piano feitas
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LÍNGUA
Curso de inglês é imprescindível.
Espanhol e mandarim são bemaceitos pelos pais se
ministrados pela escola, mas é
raro as famílias procurarem
esses idiomas fora da
instituição de ensino

Cursos em que a criança expande a
visão do computador e internet como
entretenimento e a amplia para
a produção de conhecimento. Na prática,
são ateliês nos quais as crianças
aprendem a montar robôs, fazer vídeos
e postá-los em redes sociais. Não
é muito comum no Brasil, mas
algumas escolas começaram
a oferecer recentemente

Fonte: consultores

Cursos incentivam
o uso do computador
e da internet para
produção de
conhecimento, e não
apenas para diversão
por um deles. “Ajudam a desenvolver o pensamento lógico.”
Daniela também destaca o papel dos pais na identificação do
perfil dos filhos a fim de encaminhá-los aos cursos extracurriculares mais adequados. “As mais
recomendadas são atividades esportivas, nos quais a criança poderá trabalhar sua individualidade, como dança e música, e atividades que integram o aprendizado escolar à realidade, como
visitas a museus e viagens”, afirma a especialista.
Roberta segue à risca esse en-

sinamento. “Sempre opto por
passeios culturais aos finais de
semana. Meus filhos sabem
quem é Tarsila do Amaral. Acredito que você será líder em seu
setor de atuação se for confiante em si mesmo e souber transmitir a mensagem a todos os interlocutores.”
Clóvis de Col Gomes, coach
membro da Sociedade Brasileira de Coaching, cita a importância desses cursos no amadurecimento de uma criança. “Essas
atividades, assim como as obrigações impostas dentro de casa,
como arrumar o quarto, impõem uma carga de responsabilidade à criança. Isso é importante à medida que sabemos
que os líderes têm esse perfil.”
Além de acertar na escolha
da instituição de ensino e cursos extracurriculares, é importante que os pais se preocupem
com o aprendizado de uma se-

gunda língua. “Aulas de inglês
são imprescindíveis para quem
quer ser globalizado. Espanhol
e mandarim são bem-aceitos pelos pais se ministrados pela escola, mas é raro as famílias procurarem essas línguas fora da instituição de ensino”, diz Daniela.
A especialista recomenda ainda cursos nos quais a criança expandem a visão do computador
e internet como entretenimento e a amplia para a produção de
conhecimento. São cursos ainda raros no Brasil, mas algumas
escolas já oferecem.
É comum o pai projetar no filho suas deficiências e querer supri-las. Isso é contraproducente, de acordo com Gomes: “Ofereça todas as condições para
que ele se desenvolva, mas deixe-o fazer da forma mais natural possível. Caso contrário, a
chance de não dar certo é grande”, aconselha o coach. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 34.

