Repartição considera importante o intercâmbio
entre professores e encarregados de educação
ANGOP
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Luanda -O Chefe de Secção de Ensino geral em Viana, Valentino Ducuta, considerou
importante o intercâmbio entre professores e encarregados de educação para melhorar
o aproveitamento e o comportamento dos alunos.

PROFESSORES DURANTE AULAS (ARQUIVOS)

Em declarações à Angop hoje para fazer
uma análise sobre o contributo dos
encarregados de educação no processo
de ensino e aprendizagem, o responsável
definiu o ensino como uma forma
sistemática
de
transmissão
de
conhecimentos utilizada pelos humanos
para instruir e educar os seus
semelhantes em locais como as escolas.
Para tal, prosseguiu, os encarregados de
educação tem varias formas de participar
neste processo e não devem sentir-se
como pessoas isoladas da escola.
Eles, esclareceu, são os que ajudam e
trabalham com a direcção da escola,
organizados em comissão dos pais e
encarregados, fazendo parte desta
direcção que apresenta o projecto
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educativo e em conjunto verem o que é
possível fazer para melhorar o processo
educativo.
Valentino Dukuta exemplificou que nas
escolas sem vedação, os pais têm se
juntado para definir um valor que cada
pai deve contribuir para a construção do
muro, para evitar que os delinquentes
assaltem ou vandalizem o lugar.
Para além das escolas construídas pelo
governo, existem outras onde os pais
fizeram este trabalho, como a escola
5018, situada nos deslocados do Moxico,
5017, nos Mulenvos, a escola do Morro
de Areia, onde os pais por iniciativa
acrescentaram mais duas salas de aulas.
Outra forma apontada pelo responsável é
o facto de os pais trabalharem na
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vigilância das escolas, o que possibilita
vigiar o comportamento dos alunos.
“ A escola 509, varias vezes, tem um pai
na entrada principal do estabelecimento
escolar para averiguar como as crianças
se vestem e se o seu comportamento é o
adequado”, referiu.

Valentino Dukuta referiu que a ajuda dos
pais e encarregados de educação na
realização das tarefas escolares,
pontualidade e assiduidade, interação
com os colegas e docentes é importante
para uma salutar convivência e
aprendizagem.

Para ele o pai não pode estar distante do
aluno e do professor para facilitar assim
o processo de ensino e aprendizagem.
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