PAIS! E SE VOCÊS FOSSEM AVALIADOS? QUE
NOTA RECEBERIAM?
Isso mesmo!!
Final de semestre letivo e o que os pais desejam é conferir as notas dos seus filhos no
boletim escolar. Ficam ansiosos, esperando a divulgação das “temidas” notas, para saber
como foi o desempenho dos pequenos.
Mas se os avaliados fossem vocês mesmos? Os pais?!
Que notas vocês se dariam...? Já pararam para refletir quanto a isso?
Pensando nisso, uma escola do Pará criou um boletim para os alunos darem notas aos seus
pais.
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Os pais foram avaliados, a partir de critérios baseados em direitos e deveres. As
“disciplinas” incluíam diálogo, passeio em família, estresse diário, presença na escola,
paciência, bom humor...
As notas azuis ou vermelhas foram dadas de acordo com a percepção das crianças. As
famílias foram surpreendidas com a entrega do “Boletim dos Pais”, porque muitas não se
viam com as respectivas notas, dadas pelos próprios filhos.

Desde 2017, a ideia da escola não foi expor
os pais, mas provocar uma reflexão da
família sobre participação na vida escolar e
na vida da criança.
Como resultado, os pais com notas
vermelhas procuraram a Equipe Pedagógica,
o que proporcionou uma aproximação das
famílias junto à escola.
Quanto aos filhos, os pais tiveram uma
oportunidade de melhorar as “disciplinas”
com nota baixa.
Ou seja, quanto mais presentes e próximos
os pais estiverem, mais felizes e com bom
desempenho, os filhos estarão.
Sempre é possível rever e melhorar as relações e a qualidade de vida. Aos pais, vale muito a
pena refletir e ouvir seus filhos! E, se gostaram desta iniciativa, que tal aplicar com seus
filhos? Será uma experiência muito rica!
Querem saber mais? Falem comigo ou façam uma sugestão à escola do seu filho! Eu posso
apoiar vocês e a escola com a abordagem coaching infantil!
Pais! E se vocês fossem avaliados? Que nota receberiam?
Até a próxima!
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