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Querida profe! :)

Este é o nosso 2º E-BOOK do “De Profe para Profe”,
nosso novo canal de comunicação criado para que
possamos falar diretamente com você.
Através dele vamos enviar e-books com dicas de 
atividades, conteúdos como sugestões de livros por 
tema, arquivos com atividades de fixação e lógica 
para sala de aula, artigos com conteúdos educati-
vos, ideias de projetos para as datas comemorativas 
e agenda com atividades culturais, para que você 
possa usar com seus alunos em sala de aula.

Para continuar recebendo materiais incríveis
como esse é só clicar aqui!

Com carinho,
Equipe da Editora Cassol

http://https://www.editoracassol.com/formulario-inscricao
PDFescape
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A temida reunião de pais de início do ano
leva essa fama de algo temeroso por ser
um encontro onde todas as expectativas
estão reunidas em um único lugar e momento.
Mas será que temos mesmo que temer este encontro?



A reunião de pais é um momento importante
e especial da vida escolar. Este encontro se faz
necessário para que pais e professores possam
entrar em sintonia para um ano letivo que vise
o desenvolvimento e o crescimento de seus filhos
e alunos. Você como profissional se está ali
a frente de uma turma é pelo seu mérito como
professor(a) de estar ali, teu trabalho te colocou
ali como uma das principais ferramentas na vida
destas crianças para seu pleno conhecimento.
Então não tem motivo para temer uma reunião 
de pais, lembre que nervosismo é diferente de medo.



Uma reunião bem planejada,
com seus momentos
bem definidos é só ganho
para todos os envolvidos.
Nós da Editora Cassol temos
algumas dicas para ajudar
neste momento, vamos lá!



CONVITEESPECIAL

DICA
Nº 1



Mesmo que a escola envie para os pais
algum informativo sobre datas e horários
ou mesmo que disponibilize em redes sociais,
envie você um convite mais pessoal  para cada
família, mais focado no dia da sua reunião. 
Envie uns dois dias antes como um lembrete e reforço
que a presença da família nesse momento é fundamental. 



ORGANIZE
TUDO COMATENÇÃO

DICA
Nº 2



Pense com calma cada momento do seu encontro
da recepção aos pais até o fechamento.
Sente com a coordenação escolar e veja o que querem
que constem na sua pauta quanto escola e depois
organize a sua pauta pessoal (tua forma de trabalhar,
recursos que você usa, atividades que desenvolve).
Pense no ambiente que você irá receber a todos:
cadeiras para todos, um cheirinho gostoso na sala,
uma música ambiente, materiais da sala organizados,
se for fazer alguma dinâmica que precise de materiais
já deixe encaminhado.



PONTUA
LIDADEPONTUALIDADE

DICA
Nº 3



Seja pontual e não atrase neste dia, tudo é planejamento!
E para este dia que você já tem o conhecimento
há bastante tempo que vai ocorrer, esteja organizada para
não cometer atrasos, inclusive para o início da sua reunião
com os pais, 5 minutos é o tempo máximo de tolerância,
até mesmo para que a partir deste momento todos ali
presentes reconheçam seu senso de responsabilidade
e compromisso. Recepção na porta da sala de aula
é fundamental!



HORA DECOMEÇAR
DICA
Nº 4



Na hora de dar o primeiro olá parece que tudo
vai engasgar e a boca seca como o deserto,
isso acontece com a maioria, nem se preocupe,
então aquela garrafinha esperta de água, um gole e...
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos!
Neste momento, passe o cronograma do encontro
para todos, como irá proceder, destaque o momento
de perguntas e enfatize que assuntos particulares
de cada aluno serão tratados de forma reservada.  



SUAAPRESENTAÇÃO

DICA
Nº 5



Este é o momento em que você se destaca como profissional.
Coloque sua formação, suas qualificações e qualidades.
Se for nova na escola, coloque isso também e suas expectativas
para esta nova parceria de trabalho. Se já fazia parte do corpo
docente, ressalte o tempo de escola, turmas que já lecionou.
Faça deste momento algo descontraído. Passe informações
pessoais que considere pertinente para uma maior
confortabilidade dos pais.



SENSIBI
LIZAÇÃOSENSIBILIZAÇÃO

DICA
Nº 6



Esse é o momento de cativar ainda mais os pais e já ir criando
neles que a partir de agora vocês serão parceiros de trabalho.
Procure uma mensagem que tenha foco no objetivo que você
professor quer alcançar em relação à participação dos pais
no ambiente escolar. Faça você a leitura e capriche na
entonação de voz, segurança na leitura, passe sentimento.
O cuidado na escolha do texto e o sentido claro dele demonstra
o seu interesse na presença deles naquele momento.



BRINQUE UM
...MAS COM OBJETIVO

POUQUINHO

DICA
Nº 7



Após ler a tua mensagem, reforce tudo o que
leu com a dinâmica de grupo. O próprio título
“Dinâmica de Grupo” já gera alguns olhares,
então modifique a fala e pode soltar “Mensagem lida,
agora vamos nos movimentar um pouquinho”
e explique a proposta, o que irão fazer no momento.
Terminada a brincadeira, faça a ligação com a mensagem lida
anteriormente, solicitando aos pais que o que foi
escutado e vivenciado seja sempre lembrado quando
o assunto for o desenvolvimento de nossas crianças e coloque
sempre: O TRABALHO É EM EQUIPE!
ESCOLA, PROFESSOR E FAMÍLIA!



SEM MEDODO PAPEL
DICA
Nº 8



Algumas pessoas acham que para se fazer uma reunião perfeita
tudo deve estar perfeitamente armazenado na cabeça e por
isso o uso de informações escritas não se faz necessário.
Realmente, todas as informações estão em nossa cabeça,
e por isso temos que ter a consciência que são muitas
informações e o risco de esquecer algo muito importante
é grande também. Tenha sim, uma pauta bem planejada com
tudo que você precisa informar aos pais para este início de ano
e tudo que se fizer pertinente para o momento. Se puder fazer
uma folhinha com as principais informações para que possam
levar para casa é bem legal!



TODO
MIMO
É UM CA
RI

NH
ODICA

Nº 9



O fechamento da reunião não é diferente de todo o processo.
Até mesmo para um fechamento continuamos a tratar tudo
com carinho. Elabora um presentinho com um cartãozinho
para que levem para casa e recordem sempre deste dia.
Algo com o uso de imã para que fixem na geladeira e tenha
isso presente na rotina da família.



A CALMA É
AMIGA DAPERFEIÇÃO

DICA
Nº 10



Nada é garantido após uma reunião de pais.
Nem sempre os pais saem totalmente confiantes
e seguros, mas lembre de que quem tem o poder
para mudar isso é você! Conduzir uma reunião de pais
com firmeza, paciêndcia, naturalidade, segurança
e empatia dará espaço para o espírito de cooperação
e responsabilidade e não a ansiedade.
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