
ESCOLA DE PAIS 

A “escola de pais” é um trabalho desenvolvido baseado no princípio que os pais são os melhores 

professores de seus filhos, pois são eles que estabelecem as bases da educação, da mente, do 

corpo, da alma e do coração em seus lares. 

Quando aproximamos as famílias da escola podemos equipá-las com estratégias e 

conhecimentos psicológicos e pedagógicos para ajudá-las a desenvolver seu potencial como 

líderes e promover uma vida extraordinária para as famílias, resgatando os valores que estão se 

perdendo nessa sociedade tão agressiva, orientando-os como a família pode vivê-los em casa. 

Consideramos que vivemos um momento em nossa sociedade muito difícil, “um verdadeiro 

estado de guerra”. Sabemos que a guerra tem sido parte da humanidade em todas as eras. Nós 

lutamos por poder, por riquezas, por direitos, por liberdade, há sempre alguma razão para lutar, 

mas uma coisa acontece em todas as guerras, atrás do campo de batalha, uma estratégia é 

sempre desenvolvida. 

No Exército, existe um departamento somente para pensar e traçar estratégias, homens providos 

de grande inteligência e talento para estudar o inimigo. Esses homens têm uma função crucial, a 

vitória depende do trabalho eficiente deles: observam o que o inimigo está fazendo e em 

seguida planejam o uso dos recursos e a ofensiva contra eles. Muitas batalhas que travamos 

hoje sejam valores deturpados que invadem nossos lares através da televisão, do computador, da 

mídia em geral, seja por dinheiro, controle ou questões emocionais que envolvem nossos filhos, 

nosso cônjuge, nossas famílias, poucos de nós sabemos lutar do jeito certo ou entendemos 

contra quem de fato estamos lutando. Para ganharmos qualquer batalha é necessário 

conhecer o real inimigo, traçar um plano estratégico e utilizar recursos certos porque a 

vitória não vem por acaso. Precisamos desenvolver um plano de ataque, preparar uma 

equipe, pois sozinhos não conseguiremos guerrear, lutar do jeito certo e com armas 

certas, sem este trabalho travamos batalhas improdutivas que só levarão ao desgaste, ao 

estresse e a nenhuma possibilidade de vitória. 

Não podemos perder tempo lutando com o inimigo errado. Temos que ter sabedoria para que 

nossa luta não seja em vão. 

Identificar o inimigo, montar uma equipe, traçar estratégias e utilizar armas adequadas são 

equipamentos que nos darão possibilidades de vitória certa. 

A escola de pais convida as famílias a unirem-se a nós nesta batalha contra o mal que se instalou 

em nossa sociedade, onde os valores como: respeito, compromisso, dignidade, amor, dentre 

muitos outros vêm sendo bombardeados. Nós, enquanto escola e família, precisamos nos unir 

para defender nossas crianças desse ataque. Queremos formar uma equipe com plano 

estratégico e inteligência para discutirmos formas eficientes de trabalho que nos permitirá lutar 

com armas e equipamentos adequados, que garantirão o sucesso no combate. Juntos, escola e 

família, poderemos enfrentar grandes desafios que certamente surgirão no decorrer desses 

tempos tenebrosos.  

Os objetivos da escola de pais: 

1º - Aproximar a família da escola para um trabalho de equipe, visando a desobstruir os canais 

que dificultam a felicidade e a aprendizagem das crianças, combatendo as dificuldades a partir do 

perfil traçado pelas professoras de turma. 



2º - Oferecer aos pais estratégias acertivas e eficientes para vencerem essas dificuldades 

apresentadas pelas crianças e, muitas vezes, pela família, que prejudicam o bom 

desenvolvimento das mesmas.  

3º - O despertar de um novo olhar dos pais para seus filhos, através de leituras de livros 

educativos que fazem parte da biblioteca criada por nós (pais), onde todos os pais, ao doarem um 

livro, podem participar do movimento que chamamos “Ciranda de Livros”. 

4º - Organizar mentalmente a família para acompanhar e participar do trabalho de valores 

desenvolvidos na escola. 

5º - Trabalharmos juntos para resolver as dificuldades decorrentes do espaço físico da escola 

(Exemplo: A transformação do espaço ocupado pelo 1º e 2º anos, os cabideiros do 3º ano).  

6º - Apoiar ao trabalho do departamento médico, que criou, no espaço do 1º ano, um 

escovódromo, incentivando a higienização correta dos dentes e da boca. Apoiar o trabalho da 

nutricionista da escola, conscientizando a família da responsabilidade de promover a boa 

alimentação da criança, zelando por sua saúde.  

A escola de pais é a conquista de um espaço poderoso de decisões e transformações 

impactantes que tem como resultado a saúde mental, física e emocional de todos nós (escola e 

família). 

Nossos encontros são bimestrais onde preparamos um material rico e eficiente para ajudar as 

famílias na concretização de tão árdua tarefa.  

 

OBS.: A ESCOLA DE PAIS FOI CRIADA PELA PROFª ANA CRISTINA, PROFª DE MÚSICA DA 

FUNDAÇÃO OSORIO, EM 2016 E TEM TIDO GRANDE ACEITAÇÃO POR PARTE DOS PAIS 

QUE TÊM SIDO ASSÍDUOS NOS ENCONTROS MARCADOS.  


