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O psicólogo Rodolfo Pizzi é 
taxativo:

– Ao participar da vida esco-
lar dos filhos, os pais demons-
tram por meio do exemplo, além 
de cuidado e proteção, que a es-
cola e a educação são importan-
tes para a vida deles.

Giane Ribeiro, a mãe do Le-
onardo dos Reis, personagem 
da série Educação em pauta, 
não tem dúvidas disso. Sabe da 
importância de estar na escola, 
acompanhar o aprendizado do 
filho, conversar, ensinar disci-
plina. Tudo isso, trabalhando 
muito.

– Não podemos abrir mão, 
ele tem o futsal, o inglês, os com-
promissos dele, e eu preciso aju-
dar, levar, buscar. É importante 
que ele tenha essa atenção – re-
força.

Para falar sobre o papel fami-
liar, convidamos para uma con-
versa e um chimarrão Giane e as 
mães de alguns amigos do Leo. 
No vídeo no ar no pioneiro.com, 
elas dão detalhes sobre como se 
ajudam a levar e buscar, sobre 
suas expectativas para o futu-
ro de seus filhos com base nas 

O apoio mais 
importante

Terceira 
reportagem fala 
da importância 
da participação 

dos pais na 
escola

amizades de hoje, e sobre o que 
pensam a respeito da participa-
ção dos pais na escola. 

Todas concordam com os 
benefícios para as crianças da 
proximidade entre a instituição 
de ensino e a família. E as mobi-
lizações para que isso aconteça 
partem dos dois lados. A Secre-
taria Municipal de Educação de 
Caxias mantém desde 2013 o 
programa Família na Escola. En-
tre as ações, estão palestras para 
os pais e atividades que reúnam 
a família no colégio.

– Não existe uma fórmula 
pronta, é preciso muita mobi-
lização da sociedade para uma 
escola gratuita de qualidade para 
todos. Os colégios são orientados 
a aproximar toda a comunidade 
escolar, trabalhamos nisso – 
acrescenta Pizzi.

Se depender do grupo de mu-
lheres aí das fotos abaixo, uma 
parte dessa fórmula está cons-
truída. Acesse o site e confira 
como elas lidam com a rotina 
corrida de trabalho e família sem 
descuidar da escola dos filhos.

Assista à terceira 
lição em vídeo
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