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CALENDÁRIO ESCOLAR
Feriados · Férias · outras datas

1º Semestre

30 janeiro · Início do ano letivo
24-25-26 fevereiro · Carnaval
10 abril · Sexta-feira da Paixão
20-21 abril · Tiradentes
01 maio · Dia do Trabalho
08 maio · (Sexta-feira) Comemoração do
Dia das Mães
11-12 junho · Corpus Christi
20 junho · (Sábado) Festa Junina
26 junho · Último dia de aula do 1º semestre
29 junho a 28 julho · Férias de inverno

2º Semestre

29 julho · 1º dia de aula do 2º semestre
08 agosto · Dia dos Pais - Parabéns pelo seu dia!
07 setembro · Independência do Brasil
12-16 outubro · Semana da Batata
02 novembro · Finados
20 novembro Consciência Negra
19 dezembro · Festa de Natal · Último dia de aula

Parabéns aos aniversariantes!

Muitas alegrias, realizações
e saúde para os papais!
Parabéns pelo seu dia!

SER FIRME

s filhos só têm a oportunidade de
conhecer os limites por meio da
firmeza dos pais. Crianças testam os pais o tempo todo. Ser firme significa se expressar com ações tranquilas.
Não dá para ser firme enquanto se fala
muito ou se dão sermões. Assim que se
começa a falar, facilmente pode-se desviar do principal, pode-se deixar envolver em discussões infrutíferas e muitas
vezes acaba-se despertando sentimentos
hostis. Apresentamos alguns exemplos
de como agir em diferentes situações:
Tico, de sete anos, filho do meio, era
difícil de comer, comia muito mal. Quando o pai distribuía boas porções de almôndegas de carne com batata, prato
preferido da família, Tico se atirou na cadeira e disse irritado: “Dessa coisa toda
aí, eu não como nada!” “Por favor, Tico,
experimenta pelo menos!”, pediu a mãe.
“Você já sabe, que eu não gosto desta
gororoba”, disse Tico ranzinza. “Não
vou comer isso!” “Está bem, eu faço um
ovo mexido para você”. Enquanto a mãe
fazia o ovo mexido, Tico brincava com
sua faca. O pai e as outras crianças terminaram a refeição e deixaram a mesa.
Enquanto a mãe e Tico comiam juntos,
conversavam sobre os acontecimentos do
dia na escola.
Tico dominava toda a situação, não só
a mãe lhe preparou um alimento diferente, mas também lhe dava uma atenção especial que não precisava repartir com os
outros. Ele colocara a mãe a seu serviço.
Tico tem o direito de não querer comer
o cozido e a mãe precisa respeitar esse
direito. Mas, ela acha, que para ser uma
‘boa’ mãe, precisa ocupar a posição de
uma escrava.
Os pais precisam ser firmes em suas
atitudes, e devem deixar Tico resolver sozinho sua situação. O que acontece quando os pais ficam firmes:
Tico anunciava que não comeria as
almôndegas, nem as batatas, nem o arroz e a salada. “Bom, você não precisa
comer!”, respondeu o pai. Ele distribuía
as almôndegas, mas não deu nada a Tico.
“Por que você não me deu nada?”, pergunta o garoto. “Nós temos hoje almôndegas”, diz a mãe, “se você não quer comer nada, pode levantar!” “Mas eu não
gosto de almôndegas”, grita Tico. “Sinto
muito, mas não posso mudar nada”, foi

a única resposta da mãe. Neste instante,
pai e mãe evitaram firmemente se envolver numa discussão. Ignoraram as observações que se seguiram de Tico sobre
alimentação, fome, etc. E comeram. Tico
levantou furioso. Mais tarde ele apareceu
na cozinha e queria leite com bolachas.
“Sinto muito, Tico, aqui não é um restaurante, só posso dar algo para comer nos
horários das refeições.” Tico não recebeu nada até a próxima refeição, apesar
de representações teatrais, às quais sua
mãe não deixou se envolver. Nas diversas
situações semelhantes que se seguiram,
ambos os pais permaneceram firmes.
Logo Tico estava comendo junto com a
família tudo que vinha à mesa.
* * *
A mãe estacionou o carro. Zico, de
dois anos, não queria descer. A mãe pediu várias vezes. Zico negava. “Zico, já
está na hora do meu encontro. Venha
agora e seja um garoto bonzinho.” Zico
se encolheu mais ainda e não quis sair.
A mãe se virou para a amiga: “O que eu
posso fazer?”
Ela deve simplesmente tirá-lo do carro! Firme, calma, objetiva, para obter disciplina e atender a exigência da situação.
A mãe não precisa se incomodar por isso.
Se a mãe continuar calma e firme não se
forma nenhuma situação de confronto.
* * *
Kitty, de três anos e meio, estivera
doente alguns dias, e requeria cuidados
também durante à noite. Mas depois que
já estava boa de novo, continuou querendo atenção durante a noite. Depois de
algumas noitadas dessas, a mãe decide
pôr fim a isso. Ela e o pai combinaram o
que fazer. A mãe dá o beijo de boa noite
à Kitty e diz: “Papai e eu vamos dormir
hoje à noite, e nós não podemos atender
a chamados seus, se você o fizer.” Kitty
acordou à noite e chamou os pais, gritou.
Nenhum dos pais reagiu. Após desse episódio, Kitty dormiu a noite toda.
A mãe decidiu o que fazer e deixou
para Kitty a decisão do que fazer. Ao testar os pais, eles permaneceram firme.
* * *
Quanto mais os pais agirem guiados
pela emoção, mais as crianças tenderão a
se comportar mal. Os pais precisam saber
como dirigir os filhos e não se tornar escravos incondicionais deles.

