
A ESCOLA ENSINA E A FAMÍLIA EDUCA
O QUE ESPERAR DO COLÉGIO DE SEUS FILHOS?



QUAL A 
DIFERENÇA 

ENTRE ENSINAR 
E EDUCAR?

Esta é uma distinção 
importante. Podemos 
achar que é a mesma 

coisa, mas não é. 



ENSINAR
• Estimular a busca pela 

Verdade

• Transmitir conhecimentos 

• A escola transmite 
conhecimento “específicos”

• Ajuda a desenvolver hábitos 
intelectuais, pensar, refletir, 
argumentar, discordar

• Favorece um maior interesse 
pela  cultura



POR QUE COLOCAMOS NOSSOS FILHOS NA ESCOLA?

Porque todo mundo 
coloca

Porque não tem sentido 
não colocar

Porque precisamos 
aproveitar o tempo 
deles

Porque queremos que 
aprendam

Para que conheçam 
outras crianças e se 
socializem



EDUCAR O QUE É?

EDUCAR vem de 
Educere do latim 

que quer dizer 
EXTRAIR de 

dentro.

Todos temos 
dentro de nós a 
Lei Natural, 

impressa na nossa 
natureza humana 
que nos incita a 
fazer o bem e 
evitar o mal

Mas nem 
tudo está 
claro para 

nossos filhos.

No dia a dia 
da vida de 

família é que 
vamos 

“extraindo” 
o melhor de 

cada um.



GRANDE 
EQUÍVOCO

• Delegar à escola, o dever que é da 
família, dos pais.

• A escola transmite conhecimentos 
e APOIA a família no reforço da 
formação do caráter, da aquisição 
de qualidades humanas, de 
formação espiritual, ou seja a 
formação da pessoa completa.



O QUE VEMOS HOJE 
NAS ESCOLAS?

• Problemas sérios de disciplina ( não sabem prestar 
atenção e nem ficar parados) (TDAH, depressão, suicídio, 
violência)

• Faltas elementares de educação, bons modos, 
delicadeza, gentileza

• Ignorância nos modos de se portar, se sentar, comer, se 
servir

• Linguagem tosca e vulgar, mesmo das meninas

• Uma preguiça mórbida, uma aversão a qualquer tipo de 
esforço. ( ler por ex)

• Desrespeito com os professores 

• Descuido com os equipamentos, móveis e materiais da 
escola



NOSSOS FILHOS ESTÃO NUM ESTADO EMOCIONAL 
DEVASTADOR
“ Há uma tragédia silenciosa que se está se 
desenvolvendo hoje em nossas casas, e diz respeito às 

nossas mais preciosas joias: os nossos 
filhos. Os nossos filhos estão num estado 

emocional devastador! Nos últimos 15 
anos, os investigadores deram-nos estatísticas cada 

vez mais alarmantes sobre um aumento agudo e 
constante da doença mental infantil que está agora a 

atingir proporções epidêmicas”
Dr. Luis Rojas Marcos, psiquiatra.



As estatísticas não mentem:

ü 1 EM CADA 5 crianças tem problemas 
de saúde mental.

ü Foi notado um aumento de           

43 % NO TDAH.

ü Foi notado um aumento de 37 % na 
depressão adolescente

ü Foi observado um aumento de           

200 % na taxa de suicídio em crianças de 
10 a 14 anos

Es
ta

tí
st

ic
as



Crianças super-estimulados e super-presenteados mas são privados dos princípios de uma 

infância saudável, tais como:

ü Pais emocionalmente disponíveis.

ü Limites claramente definidos.

ü Responsabilidades.

ü Nutrição equilibrada e um sono adequado

ü Movimento em geral mas especialmente ao ar livre.

ü Jogo criativo, interação social, oportunidades de jogo

ü não estruturados e espaços para o tédio.

O QUE ESTÁ ACONTECENDO E O QUE ESTAMOS FAZENDO MAL ? 



Pais distraídos 

DIGITALMENTE.

Pais indulgentes e 
PERMISSIVOS que 

permitem que as 
crianças "Governem o 
mundo" e sejam quem 

ponham as regras.

Um sentido de direito, 
de merecer tudo sem 

merecê-lo ou ser 
RESPONSÁVEL por 

obtê-lo.

Sono inadequado 
e nutrição 

DESEQUILIBRA
DA.

Um estilo de vida 
SEDENTÁRIO.

Estimulação sem fim, 
“babás” tecnológicas, 

gratificação instantânea 
e AUSÊNCIA DE 

MOMENTOS CHATOS.Em 
CONTRAPARTIDA, 
estes últimos anos 
foram preenchidos 

às crianças de:



RESPONDA A ESTAS 
PERGUNTAS

O que desejo 
para meu 
filho (a)?

Onde posso 
estar 

falhando?

Que série 
minha filha 

está?

Quem são 
suas amigas?

Qual foi a 
última 

decepção 
que ela teve?

Como está 
acadêmica 

mente?

Tem amigas?

O que ela 
gosta de 

fazer?

E seu 
relaciona 

mento com a 
família

e com Deus?



ATIVIDADES?
• Quais são as atividades que ela faz quando está em casa, à noite, e finais de semana?

• Que livros lê?”

• Que músicas ouve?

• Que séries ela assiste?

• Converso com ela sobre estas séries?

• Que outras atividades ela faz?
• Tricô, bordado, crochê, costura, bainha, botão

• Violão, piano, violino, 

• Comida, Café, arroz, feijão, bolo, 

• Unhas, cabelo

• Que instrumentos musicais?

• Ajuda na casa? Dobra suas roupas?

• Arruma seu quarto e suas coisas?

• Ajuda os irmãos?





LI
M

IT
ES Estabeleça 

limites e 
lembre-se 
que você é o 
capitão do 
navio. 

EQ
U

IL
IB

R
IO Ofereça  um 

estilo de 
vida 
equilibrado 
. (o que 
precisam e 
não que 
querem)

C
O

R
A

G
EM

Não tenha 
medo de 
dizer "não" 
aos seus 
filhos 

RECOMENDAÇÕES I

N
U

TR
IR Forneça 

alimentos 
nutritivos 
e limite a 
comida 
sucata.

A
R

 L
IV

R
E Passe 

pelo 
menos 
uma ao 
dia ao ar 
livre. 



Jogue 
jogos de 

mesa como 
família . 

Envolva seus 
filhos em 

alguma tarefa 
ou trabalho  

de acordo com 
sua idade  

Implemente 
uma rotina de 

sono 
consistente 

para garantir 
que o seu filho 

durma o 
suficiente.  

Não os proteja 
em excesso

contra qualquer 
frustração ou 

erro.

Não carregue 
a mochila dos 

seus filhos.

DICAS



ES
P

ER
A

R Ensine-os a 
esperar e 
retardar a 
gratificação. TÉ

D
IO

Forneça 
oportunidades 
para o "tédio", 
pois o tédio é o 
momento em 
que a 
criatividade 
acorda.  

TE
C

N
O

LO
G

IA Não use a 
tecnologia 
como uma 
cura para o 
tédio, nem o 
ofereça ao 
primeiro 
segundo de 
inatividade.

RECOMENDAÇÕES II
S

O
C

IA
LI

Z
A

R Evite a
utilização da 
tecnologia 
durante as 
refeições, em 
automóveis, 
restaurantes, 
centros 
comerciais. 

B
A

N
C

O Ajude-os a criar 
um ”banco do 
tédio"com 
ideias de 
atividades para 
quando estão 
chatos.



Esteja 
emocional 

mente 
disponível para 
se conectar com 

as crianças :

Desligue os 
telefones à 

noite quando as 
crianças têm de 
ir para a cama 
para evitar a 

distração 
digital.

Torne-se um 
regulador ou 

treinador 
emocional dos 

seus filhos.  

Ensine-os a 
cumprimentar,   

a compartilhar, a 
dizer obrigado e 

por favor, a 
reconhecer o 
erro e pedir 
desculpas  

Conecte-se 
emocional 

mente - sorria, 
abrace, beije, 
agrade, leia, 
dance, salte, 
jogue com 

eles.

DICAS



SÉRIES E FILMES DE NETFLIX.   

Os Fosters ( família com 2 
mães e filhos adotivos)

De repente uma família ( 
casal que adota uma 

adolescente com 
temperamento forte)

Gracie and Frankie ( 
abordam cotidiano e 

colocam personagens LGBT 
em situações corriqueiras

Sense 8 - 8 personagens 
desconhecidos rel a morte 

de uma mulher

Orange is the new black ( 
relacionamento 
homoafetivos)

RuPaul’s, Drag Race( talent
show apresentado por Drag

queen)

Queer Eye ( questões de 
gênero) 

Grey’s anatomy(super
produção, tramas sexuais, 
ambiente médico . Está na 

16ª temporada ( 2005)

Lucifer A série se 
desenvolve ao redor de 
Lucifer Morningstar, que 
está entediado e infeliz 

como o Senhor do Inferno. ( 
distorção de conceitos) 

Brooklin 99 ( se desenvolve 
numa delegacia de NYC

Super girl - heroina
transgênero 4a temporada

Sou Luna  - adolescente que 
mora em Cancun e adora 

patinação

Flash - cientista com 
velocidade sobrehumana

Elite - explora choques de 
estilo de vida que levam a 

um assassinato



• Capacidade de sentir empatiaInteligência 
Interpessoal

• Capacidade de controlar sua própria 
vida. 

Inteligência 
Intrapessoal

• Capacidade de reinventar e 
solucionar problemas Inteligência Criativa

• Capacidade de se relacionar com as 
tecnologias

Inteligência 
Interartificial

• Capacidade de influenciar pessoas ao 
seu redor

Inteligência 
Aprendedora/Educad

ora



O QUE ESTÁ 
HAVENDO?

• Será que é a escola que está 
falhando?

• Ou será que as crianças estão 
chegando na escola 
“deseducadas”?

• Será a escola a responsável por 
essa educação?

• Será que não estamos delegando à 
escola, uma tarefa que nos 
pertence como dever?



A ESCOLA É CARA 
....POR ISSO...

• Sem pensar muito, achamos 
que devido ao alto custo da 
escola no Brasil, os 
professores estão obrigados 
a educar nossos filhos.

• Costumamos cobrar muito 
das escolas, mas de algo que 
as escola não estão 
chamadas a fazer. 

• Escola escolariza, ensina e 
família educa.



A ESCOLA NÃO É....

• Um lugar onde deixamos 
os filhos para que 
possamos trabalhar

• Pode ser a escola mais 
fenomenal do mundo, que 
sozinha, sem a família não 
vai conseguir nada.



A ESCOLA É

• A escola utiliza pessoas, 
meios, estratégias, 
materiais, livros, 
didática, experiências 
para proporcionar e 
favorecer a aquisição de 
conhecimento e o 
desenvolvimento da 
pessoa.



O QUE FAZER ENTÃO?

• Se não temos tempo 
para estar com os 
filhos?

•Não temos tempo para 
estar presentes em 
casa?

PROPÓSITOS CLAROS



QUE PLANOS 
CONCRETOS VIERAM À 

CABEÇA?
COMPARTILHE CONOSCO AGORA




