
Uma parceria entre a 

Secretaria de Educação do Estado 
de SP, Fundação Itaú Social e ode SP, Fundação Itaú Social e o

Instituto Fernand Braudel



A reforma do ensino que vem sendo implementada desde 2001 em

Nova York, junto às escolas públicas da cidade, provocou interesse

do Instituto Fernand Braudel em conhecer e disseminar as melhores

Apresentação

do Instituto Fernand Braudel em conhecer e disseminar as melhores

práticas experimentadas que pudessem ser aproveitadas e

aplicadas à realidade das escolas públicas brasileiras.



Desta forma, o Instituto Fernand Braudel junto a Fundação Itaú

Social estabeleceram uma parceria para a realização de um

projeto piloto a ser conduzido por três anos (2009-2011), em 10

escolas da Diretoria Regional da Leste 3, da Secretaria de

Educação do Estado de São Paulo, com foco em:

� Supervisão e apoio/coaching ao professor na sala de aula e
ao professor coordenador ;

� Participação de pais de alunos.



� Auxiliar o diretor e a escola na organização de reuniões de pais para

aumentar freqüência e participação;

� Atender pais que procuram a escola, servindo de um intermediário inicial

para o diretor;

� Conduzir visitas aos domicílios, locais de trabalho dos pais e encontros em

Funções dos Coordenadores de Pais

� Conduzir visitas aos domicílios, locais de trabalho dos pais e encontros em

espaços comunitários do bairro a fim de auxiliar pais no acompanhamento e

apoio ao desempenho dos filhos e as necessidades da escola;

� Organizar eventos (oficinas, palestras) na escola com temas de interesse

dos pais;



� Desenvolver contatos com organizações sociais dentro e fora do bairro que

possam oferecer serviços e apoio a alunos e suas famílias;

� Desenvolver atividades que auxiliem diretores e professores na manutenção

do espaço físico e disciplina;

Funções dos Coordenadores de Pais

do espaço físico e disciplina;

� Auxiliar diretor e professores na recepção/orientação de novos alunos e pais;

� Estruturar grupos de pais e jovens lideranças como voluntários em atividades

extracurriculares, sempre alinhadas aos esforços de melhoria de sua escola.



Aspectos Importantes da função dos 
Coordenadores de Pais

� Ser adaptada à realidade de cada escola;

� Os mais eficientes são aqueles que sabem trabalhar em equipe;� Os mais eficientes são aqueles que sabem trabalhar em equipe;

� Não precisa e nem pode ter a atitude de que “sabe tudo”, mas precisa ouvir

com calma o pai, informar-se e ajudar os membros da escola na solução do

problema;



� O atendimento de pais deve acontecer de forma individualizada e olho no

olho. Conversando, ouvindo e falando de forma simples e acolhedora sobre o

que o pai ou responsável precisa saber;

� Para conhecer melhor os alunos e os pais é importante que esteja presente

no portão na entrada e saída, assim como caminhar pela escola durante as

trocas de aula e intervalo;

� Atendimento individualizado e em horário especial para os pais que não

podem comparecer às reuniões de pais, por motivo de trabalho entre outros

motivos;



� Se um aluno não está fazendo o dever de casa, uma professora pode pedir

ajuda para que o coordenador de pais, para que entre em contato com o

responsável, explicando sua preocupação, e como a escola, junto com o

responsável, pode resolver o problema;

� Despertar o interesse dos responsáveis a serem voluntários na escola;

� O tom do contato é muito importante para que os responsáveis não se

sintam culpados, mas sim apoiados, porque mais alguém está olhando o

filho enquanto eles estão trabalhando.



Fichas de Acompanhamento











http://bit.ly/cChUTm

Um pouco mais do Projeto na 

Leste 3 ...

http://bit.ly/cChUTm



Finalização

PaciênciaPaciência



Contato

Mais informações em 

www.braudel.org.brwww.braudel.org.br

ifbe@braudel.org.br


