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Estudar de manhã
ainda opõe a rotina
dos filhos e dos pais
Estudos apontam que o rendimento seria melhor se as aulas
fossem mais tarde, mas mudança esbarra no ritmo das famílias
Isabela Palhares

Para muitos pais, os dias
começam logo cedo com
uma batalha: fazer os filhos levantarem no horário certo e ir para a escola.
E essa luta diária já é alvo
de vários estudos nacionais e internacionais que
afirmam que as aulas no período matutino começam
cedo demais, o que prejudica o sono das crianças e
adolescentes e, em alguns
casos, até o rendimento escolar dos estudantes.
Uma pesquisa da Universidade de Aveiro, em Portugal,
concluiu que a tendência das
escolas de definir os horários
mais à tarde para as crianças
do ensino infantil e fundamental 1 (do 1.º ao 5.º ano) e
os mais cedo para pré-adolescentes e adolescentes dos ensino fundamental 2 (do 6.º
ao 9.º ano) e médio está em
“contradição com a fisiologia humana”. Segundo a pesquisa, durante a puberdade,
a fisiologia dos adolescentes
os impele a deitar e a acordar

mais tarde. Por isso, recomenda-se que as aulas para essas etapas de ensino só deveriam começar após as 10h30 – nesse
país, em geral, as aulas têm início às 9h30.
No ano passado, um relatório
do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, dos Estados
Unidos, também afirmou que
as aulas dessas duas etapas deveriam iniciar mais tarde. A recomendação é de que as atividades deveriam começar às 8h30,
não às 8 horas, como na maioria
das escolas de lá.
No Brasil, onde as aulas começam ainda mais cedo, uma pesl

Sono

“No período da
manhã, nós percebemos
que elas (as crianças) só
ficam mais despertas
depois de uma hora do
início das aulas. Muitas
chegam com a
‘carinha amassada’ e
quietinhas, bem cedo.”

quisa do Instituto de Pesquisa e
Orientação da Mente (IPOM)
mostrou que os adolescentes
de 14 a 18 anos estão dormindo
mal e enfrentando distúrbios
do sono. Segundo a pesquisa,
dos 1.830 jovens ouvidos, 43%
disseram dormir de 3 a 5 horas
por noite e 94% afirmam sentir
sonolência ou queda de rendimento durante o dia.
“Com a rotina que temos,
principalmente nas grandes cidades, temos muitas opções de
atividades e compromissos noturnos. Isso também passou para as crianças e os jovens, que
vão dormir cada vez mais tarde
e continuam acordando muito
cedo para ir à escola. A falta de
sono provoca irritabilidade, depressão e mudanças de comportamento”, observa a médica Dalva Poyares, do Instituto do Sono e professora da Unifesp.
Exemplo. Para se adaptar melhor ao relógio biológico dos alunos, o Colégio Guaiaúna, em
Aricanduva, zona leste de São
Paulo, decidiu que as aulas no
período da manhã começariam
uma hora mais tarde do que na
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ESCOLA EBRAE GARANTE INSERÇÃO RÁPIDA NO MERCADO DE TRABALHO
Mesmo com o atual cenário econômico, o
mercado de trabalho oferece inúmeras chances
de recolocação de forma rápida no segmento
imobiliário. A profissão de corretor de imóveis é
extremamente vantajosa por oferecer inúmeras
oportunidades de realização profissional.
Além disso, propicia jornadas flexíveis e ganhos
atrativos, alcançando uma excelente relação custobenefício.
O Brasil possui grande demanda reprimida
para aquisição de imóveis, por isso, para atender
a esse anseio em sua plenitude é necessário ter
boa qualificação profissional. A Escola Brasileira de
Ensino a Distância – Ebrae, mantida pelo Sciesp,
oferece o curso de Transações Imobiliárias,
indispensável para ingressar de forma legal
no mercado e obter o registro profissional
junto ao Conselho Regional de Corretores de
Imóveis - CRECI. De forma simples, direta e
objetiva, o aluno tem acesso de forma “on line” a
todo conteúdo disciplinar em modo passo a passo,
o que assegura a concentração plena nos estudos,
respeitando a dinâmica de cada aluno, ou seja, o
estudante só realiza as provas quando sentir que
está plenamente preparado. “O nosso curso é o
melhor oferecido no mercado, por possuir uma
expertise diferenciada em seu corpo docente, de

Odil Baur de Sá durante solenidade de diplomação da Ebrae

forma presencial e via chat, além de ser exemplo de
credibilidade”, destaca Odil Baur de Sá, presidente
em exercício do Sciesp.
“O sucesso para aqueles que ingressarem
na intermediação imobiliária é garantido, mas
está diretamente relacionado à dedicação de
cada profissional e uma boa formação. Também
é preciso manter-se atualizado constantemente,
por isso, instituímos a Universidade Corporativa
– UNISciesp, uma academia de educação
permanente, buscando atualizar e especializar
os intermediadores imobiliários. Convidamos a
todos para conhecerem a grade de cursos da
universidade”, aponta Alexandre Tirelli, chanceler
da UNISciesp.
Faça o curso de Transações Imobiliárias da
Ebrae e também estude na UNISciesp. Para mais
informações acesse os sites www.ebrae.com.br
ou www.unisciesp.com.br e também pelo telefone
11 3889-6299.

Sciesp contra o Aedes aegypti
O Sindicato, em parceria com a secretaria da saúde do município de São Paulo,
realiza trabalho de prevenção ao mosquito aedes aegypti, responsável pelas transmissões da dengue, chikungunya e do zika vírus, doença que pode causar microcefalia. Esse
projeto visa informar os corretores e corretoras de imóveis e a população, como cuidar de
seus imóveis adequadamente a fim de erradicar essas doenças. Nas visitas aos imóveis
para locação ou venda, os profissionais podem contribuir com a campanha ficando atento
a alguns pontos importantes. Dentre eles: acúmulo de água parada em vasos, calhas,
ralos, piscinas ou qualquer local de armazenamento.

Comunicado importante
Os corretores e corretoras de imóveis devem estar em dia com as obrigações destinadas à entidade sindical, seja
por força de legislação (contribuição sindical), ou ainda, aos associados, àquelas definidas pelas assembleias gerais.
Fique atento às suas obrigações junto ao Sindicato. Caso o recolhimento não seja efetuado, os profissionais deixarão de
desfrutar dos mais de 6000 benefícios e parcerias oferecidos pela entidade. Para mais informações encaminhe um e-mail
para jurídico@sciesp.org.br ou ligue 11 3889-5899 – ramal 534.

Na contramão. Guaiaúna inicia turno às 8h, mas ainda tem de receber alunos mais cedo
maioria das escolas brasileiras,
às 8 horas. “No começo, os pais
ficaram preocupados, acharam
que os filhos teriam menos aulas do que nos outros lugares.
Mas fizemos uma reunião e
mostramos que cumprimos as
800 horas de aula por ano (como
determina o MEC)”, contou Cristine Soares, diretora do colégio.
A escola, no entanto, abre às 7
horas para as famílias que precisam deixar os filhos mais cedo.
“Nós buscamos atender às necessidades da rotina dos pais,
mas eles também não podem esquecer o que é melhor para os
filhos”, diz Cristine. No começo das aulas, para os menores é
feita uma roda de atividade para que eles despertem e conversem sobre as atividades do dia.
Para os mais velhos, a escola recomenda aos professores que
façam aulas mais dinâmicas.

Sem apoio. No Colégio Rio
Branco, em Higienópolis, só há
turmas de ensino fundamental
2 e médio de manhã por falta de
demanda dos pais. Esther Carvalho, diretora da escola, disse
que já se pensou em mudar o
horário de entrada do período,
que é às 7h20, mas não foi possível pela rotina dos pais e também para que as aulas não atrapalhassem o horário de almoço
dos alunos.
“Nas escolas americanas o período é integral, por isso há essa
flexibilidade. Para nós, ainda é
um desafio”, diz Esther. Por isso, a escola busca orientar e dar
dicas aos pais para que incentivem os filhos a entrar em uma
rotina mais saudável, dormindo mais cedo. Segundo ela, os
pais precisam conversar e ficar
atentos às atividades dos filhos
a noite. “Não adianta mandar ir

para o quarto. Os jovens têm
os celulares nas mãos e ficam
até tarde trocando mensagens ou jogando online.”
No colégio Liceu Santa
Cruz, na Mooca, as aulas começam às 7h10 e, segundo a
diretora Mirna Suzano, muitos jovens só começam a ficar mais “acordados” depois
da segunda aula. Ela disse
que a recomendação aos professores é que deixem as aulas mais dinâmicas, com atividades em duplas ou grupos.
Os professores também ficam atentos a alunos que podem demonstrar sinais de sono. “Quando percebemos
que é muito frequente o aluno ficar sonolento em sala,
chamamos os pais para que
fiquem mais atentos aos horários dos filhos e os orientem melhor.”

