
 



UM DIA NA ESCOLA DO MEU FILHO 

 

As escolas estaduais do Estado de São Paulo promoveram dia 25/05/2013, “Um 

dia na Escola do meu filho”, promovendo um dia emocionante marcado pela presença 

da família na escola, onde os alunos aproveitaram a oportunidade para homenagear 

aquela que educa, conforta e ensina no seio familiar, seja ela mãe, tia, madrinha ou avó. 

Foi numa tarde de sábado a vez dos adultos voltarem para a escola. O projeto 

“Um Dia na Escola do Meu Filho” receberá os pais dos estudantes. Todas as mais de 

cinco mil unidades da rede estadual terão atividades especialmente dedicadas às 

famílias dos alunos. O projeto, que faz parte do programa Educação – Compromisso de 

São Paulo, tem o objetivo de ampliar a participação das famílias na rotina escolar dos 

filhos. A primeira iniciativa para alavancar esse envolvimento aconteceu em novembro 

de 2011 e contou com a participação de 185 mil pais de alunos, que se reuniram em 

1.934 escolas de todo o Estado. 

A novidade desse ano é que o evento, antes realizado apenas nas unidades em 

que o programa Escola da Família atua, vai acontecer em todas escolas da rede estadual, 

em dois sábados que serão considerados dias letivos: dia 25 de maio e dia 19 de 

outubro, das 9h às 17h. 

Na ocasião, os responsáveis pelos estudantes terão a oportunidade de conhecer 

melhor a escola, acompanhar o que os alunos estão aprendendo, participar de gincanas, 

assistir apresentações e muito mais. Não perca essa oportunidade e participe! 

 

Orientações para os professores 

Para que o projeto “Um dia na escola do meu filho” seja um sucesso é preciso a 

participação e o empenho de todos. O evento tem o intuito de receber os responsáveis 

pelos alunos como convidados de honra. 

A sugestão da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) é que os 

professores façam um passeio pela unidade apresentando salas de aula, de informática, 

de leitura, cozinha e todas as outras dependências da escola. 

Gincanas, brincadeiras, jogos, apresentações de teatro e dança também são bem-

vindos e podem deixar o ambiente mais descontraído. Vale a pena envolver os alunos 

durante a semana e deixar a escola preparada com cartazes e trabalhos expostos. 

O dia iniciou com boas vindas da diretora e vice-diretora, coordenadoras, 

professores e funcionários da escola com um convite especial para participar da palestra 

sobre leishmaniose promovida em parceria com os alunos do curso de Ciências 

Biológicas da FAI e que são bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência), minimizando dúvidas e despertando a consciência para uma boa 

qualidade de vida.  

 

http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/compromisso-sp
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/compromisso-sp
http://www.educacao.sp.gov.br/portal/projetos/escola-da-familia


Coordenadoras e professores recepcionando os alunos e seus pais 

 

 

Professores e alunos se preparando para assistir a palestra sobre leishmaniose 

 

 



Profª Maria Bernadete e bolsistas do PIBID que realizaram a palestra 

 

Participaram também desse dia, alguns estagiários/bolsistas do curso de 

Matemática, que se engajaram na preparação e planejamento das atividades com o 

objetivo de resgatar os valores familiares e com a participação de todos estreitou laços 

de amizade perceptíveis na interação com toda equipe escolar. 

Estagiária/bolsista Regiane participando do jogo dos alunos e pais 



Após a palestra foi realizado jogos interclasses de futebol de salão masculino e 

voleibol feminino. 

 

 

Prof. Luiz dando instruções aos alunos 



 

Jogo de futsal dos alunos 

 

 



Após os jogos foi servido aos presentes um delicioso cachorro quente com 

iogurtes em embalagens individuais para que todos pudessem repor as energias e 

continuar as atividades. 

 

Alunas do Grêmio Estudantil e professoras recebendo o lanche que foi servido 

após os jogos 

 



Após o lanche, que tal uma visitinha à sala de leitura? 

 

Profª Carla, Profª Larissa e Profª Ana Paula, aproveitando o dia para realização de  

trabalhos para a decoração da sala de leitura. 

No encerramento das atividades a diretora e coordenadoras pedagógicas 

agradeceram a presença de todos, convidando os pais e comunidade a comparecerem na 

escola sempre que sentirem necessidade de estar mais perto dos seus filhos. 

 


