Copa não deve atrapalhar desempenho
de alunos durante a recuperação
Mayara Martins
Repórter
Este ano Anderson Oliveira não escapou da recuperação. O menino, que tem 10
anos, terá que assistir aulas
extras na escola porque não
apresentou um desempenho
positivo nas disciplinas
de matemática e história.
As escolas garantem que
o calendário escolar está
mantido, inclusive o período
de recuperação, mesmo com
os jogos da Copa do Mundo.
A partir da próxima
semana, muitas escolas já
liberam os alunos para as
merecidas férias escolares.
Entretanto, os estudantes
que ainda não obtiveram a
nota mínima para passar de
semestre, terão que passar
um tempo a mais na escola.
Tradicionalmente as escolas
usavam os meses de junho e
julho para a realização das
atividades de recuperação.
Aulas e provas faziam parte
da rotina daqueles que não
tinham ido bem no primeiro
semestre.
Agora, com os jogos do
Mundial, o planejamento
tem que ser refeito para que
os jogos da seleção brasileira
não venham a prejudicar
as atividades curriculares.
“Primeiramente,
precisamos entender que a recuperação de aprendizagem
é um período previsto em

lei (LDB, artigo 24, V, e) e
nos calendários escolares,
independente da ocorrência
de eventos como a Copa
do Mundo. As escolas, em
2014, previram esse acontecimento em seus calendários
e os adequaram ao tempo
em que a copa ocorrerá.
Portanto, a recuperação
deve ocorrer de acordo com
o que foi determinado por
elas”, ressaltou a professora
super
Maria Helena Braga, superIns
visora de programas do Instituto Qualidade no Ensino
(IQE), organização nãogovernamental que atua na
formação de professores em
todo o Brasil.
Mesmo diante da euforia
da população com os jogos, é
possível que a Copa seja utilizada como aliada no processo ensino-aprendizado.
“Sabemos como a maioria
dos brasileiros se envolve
com os jogos, ainda mais
quando um evento esportivo desse porte acontece no
Brasil. É importante, para
a aprendizagem, inclusive,
que o interesse dos alunos
seja
considerado
como
um motivador e não como
empecilho. Cuidado deve
ser tomado para que os
momentos de recuperação
programados pela escola
não atrapalhem a assistência aos jogos. As duas atividades podem ser aliadas.
Aliás, devem”, fria ela.

Várias temáticas podem
ser abordadas sobre o Mundial, englobando todas as
disciplinas e promovendo
um interesse dos alunos
com o conteúdo. “Entre eles,
a localização dos países participantes, seus costumes,
economia, população, as
línguas faladas pelos diferentes povos, as regras da
copa e dos jogos, o tamanho
dos estádios e dos campos,
a capacidade de receber
quantos torcedores, os movimentos políticos, econômicos
e sociais que estão por trás da
Copa do Mundo, o poder da
Fifa sobre nossas decisões.
Muitos são os conteúdos que
podem ser de interesse dos
alunos e trabalhados a favor
da aprendizagem”, elenca a
especialista.
A mãe do Anderson,
Elenice Shuneirer, explica
que não proibiu que o
ÀOKR DVVLVWLVVH DRV MRJRV
“Entretanto, coloquei condicionalidades. Ele terá
que estudar muito nos dias
em que a seleção não for
jogar. Cortei videogame
também. Ele reclamou
no começo, mas aceitou”,
disse ela. “Me comprometi
a fazer todas as tarefas que
a escola passar. Me arrependo de não ter estudado
mais, porque aí eu estaria
livre para assistir todos
os jogos sem problemas”,
reclama Anderson.

Divulgação

Para os educadores, é importante manter alguns cuidados para que os estudantes mantenham a rotina de estudos durante os jogos

O mundial no Brasil pode servir de tema para debates e atrair alunos para o conteúdo
Maria Helena destaca
que a postura da mãe está
correta e que, aos pais
cabe a responsabilidade de
controlar a frequência dos
ÀOKRV QDV DXODV GH UHFXperação, a realização das
atividades propostas pelos
professores, a serem feita
em casa, e a legitimação do
conhecimento mediado pela
escola.
Questionada sobre a
HÀFiFLDGRSHUtRGRGHUHFXperação, já que os alunos

terão um tempo menor para
aprender o conteúdo que
não aprenderam durante o
período “normal” de aula,
a especialista destaca que
a recuperação é, ainda,
“um nó” no sistema escolar.
Segundo ela, a lei prevê que
a recuperação deve se trabalhar as dúvidas, com os
alunos, durante todo o ano,
em um processo de avaliação contínua. “Estudos
de recuperação semestrais,
que acumulam as dúvidas

de um período tão extenso
do ano escolar, são pouco
profícuos, a não ser quando
tratam de questões muito
HVSHFtÀFDV(DLQGDVHQmR
houver uma mudança metodológica, menos proveitoso
será. Para otimizar esse
período, é preciso que o professor responsável busque
outras maneiras de intervir
no processo de aprendizagem, como também proYRTXH GHVDÀRV H TXHVW}HV
motivadoras”, orienta.

