Socorro!!! Meu filho está perdido no 6º ano.
ESSAS COLOCAÇÕES SÃO COMUNS DAS MÃES DO 6º ANO...

E AGORA????????

De repente, aquele filho que aceitava os seus
comandos está diferente.
E você se pergunta: “Por que ele não quer mais usar
o lápis de cor que apontei para ele?” Ou a mãe já o
deixa e diz: “Você cresceu e é capaz de fazer tudo
sozinho”.
O filho adolescente que até o 5º ano era tratado como criança, que tinha o tempo que precisava
para fazer as atividades escolares, se obriga a crescer. Agora tem 50 minutos para cada aula,
conteúdos mais complexos, não tem apenas uma professora e sim 10 professores. Não será mais
tratado como criança e sim com o adolescente. Olha no
espelho e vê que seu corpo não é mais o mesmo.
Apesar da mudança brusca, esse processo é necessário.
Assim como o seu filho aprendeu a andar engatinhando, o
nosso adolescente também aprenderá a organizar sua
agenda, criar o hábito de estudo, executar as tarefas das 5
ou 6 aulas sozinho.
Nesse momento é preciso entender a adaptação e acreditar
que seu filho vai superar com êxito essa fase. É preciso
saber que não será a última
adaptação dele e outras mudanças virão (o Ensino Médio, Vestibular,
Universidade ...).
É importante deixá-lo ser responsável pelas suas atividades, não fazer
por ele, não justificar suas falhas.
O ponto principal é encontrar equilíbrio entre dar autonomia e, ao
mesmo tempo, estar por perto e acompanhar a vida escolar.
Os pais devem assumir o papel de coadjuvantes, que sugerem, dão
exemplos e apoiam em um caminho de conquista de autonomia.
No ano passado a Coordenação do Fundamental II e alguns professores
visitaram o 5º ano em diversos momentos, e nestas ocasiões foram
oferecidas orientações para
tranquilizar nossos queridos estudantes.
É natural que no 1º bimestre os alunos estejam passando
por um período de mais turbulência devido à adaptação,
porém os professores estão realizando orientações
coletivas e individualmente.
Neste ano a equipe pedagógica desenvolve o Projeto de
Orientação de Estudos (encaminhado no dia 05/02/18),
e constantemente existe a supervisão e orientação para
os alunos organizarem a agenda e os estudos diários.
No decorrer deste ano serão encaminhadas algumas dicas para que a escola possa realizar a
parceria com as famílias.
A coordenação se colocará à disposição para atendimentos, e para isto, é só solicitar por telefone
o agendamento de um horário.
Atenciosamente,
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