meninos, as meninas começam a ficar enciumadas, passarão a questionar: por que
o professor só ajuda os meninos? Então eu
procuro dividir minha atenção igualmente
com todos”.
“A maldade está no olho de quem vê”,
concordou Claudio, que passou pelo Pré 1,
Pré 2 e Infantil 2. “Nós temos consciência
do nosso trabalho. No começo, talvez alguns pais tenham ficado preocupados. Mas
a hora que a criançada começa a chamar de
tio, comentar de alguma atividade escolar
em casa, isso vai conquistando eles”.
Para ambos, aliás, a proximidade
entre pais e mestres também torna-se
crucial nessa relação. “Informo todos os
procedimentos feitos ao longo do dia. É
preciso manter o diálogo, como uma parceria nesse processo educacional”, continuou Paulo.

» ‘Pai! Ops… Tio!’

A comum confusão entre os membros
da família e o professor é motivo de muita emoção. “A primeira vez que uma criança me chamou, sem querer, de ‘pai’ foi um
susto. Caiu a ficha da minha missão ali”,

ressalta Claudio, que tem duas filhas, de
cinco e de um ano de idade. “Minha esposa
também trabalha em escolas e tem experiência com educação especial. Ela me deu
uma dica de ouro: amor e carinho é o que as
pessoas precisam. Então, quando ouvi ‘pai’
entendi o tamanho da minha referência, o
que eu represento para os alunos. É uma
responsabilidade séria”.
O agente educador encara o ensino infantil como missão. “A criança é uma pessoa
em formação. E eu quero fazer parte disso,
ter a oportunidade de atuar na vida dela,
mostrar que ela pode construir a sua história. Fazer a diferença”, disse.
“Não ligo quando erram e, em vez de
chamar de ‘tio’, me chama de ‘pai’ ou de
‘avô’. É uma forma de carinho. Tenho dois
meninos, o mais velho com 20 anos e o
mais novo com 1 e, ambos também passaram aqui pela escola. Trato meus alunos
como filhos. Minha intenção é fazer sempre
o melhor e preparar terreno para que os
próximos professores sigam nessa educação até que cada um deles esteja formado e
ciente da construção do seu futuro”, conclui
Paulo Sérgio. l

22,7
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