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Oração Para Ter Paciência, 
Sabedoria e Força

“Pai ensine-me a ter paciência. Dê-me a graça de suportar aquilo que não posso
modificar.

Ajude-me a gerar fruto da paciência na tribulação. Dê-me paciência para lidar com
os defeitos e limitações do outro.

Dê-me sabedoria e forças para superar as crises no trabalho, em casa, entre
amigos e conhecidos.

Senhor conceda-me a paciência sem limites, liberte-me de tudo o que é ansiedade
e que me deixa em desarmonia agitada.

Dê-me o dom da paciência e da paz, especialmente quando sou humilhada e me
falta paciência para caminhar com o outro.

Dê-me graça para superar toda e qualquer dificuldade que temos com o outro.

Vem, Espírito Santo, derramando o dom do perdão em meu coração para que eu
possa recomeçar todas as manhãs e estar sempre disposta a compreender e
perdoar o outro.

Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, dê-me a graça de ser o suporte

que o outro precisa.”



A família e a escola formam uma equipe. É fundamental que

ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a

mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir.

Ressalta-se que mesmo tendo objetivos em comum, cada uma

deve fazer sua parte para que atinja o caminho do sucesso, que

visa conduzir crianças e jovens a um futuro melhor.

O ideal é que família e escola tracem as metas propiciando ao

aluno o desenvolvimento na aprendizagem, de forma que venha

contribuir na formação de cidadãos críticos, capazes de

enfrentar a complexidade de situações que surgem no dia a dia.

Existem diversas contribuições que tanto a família quanto a

escola podem oferecer, propiciando o desenvolvimento pleno

respectivamente dos seus filhos e dos seus alunos. Alguns

critérios devem ser considerados como prioridade para ambas

as partes. Como sugestões seguem alguns deles:



• Selecionar a escola baseado em critérios que lhe garanta a

confiança da forma como a escola procede diante de situações

importantes;

• Dialogar com o filho o conteúdo que está vivenciando na escola;

• Cumprir as regras estabelecidas pela escola de forma consciente

e espontânea;

• Deixar o filho a resolver por si só determinados problemas que

venham a surgir no ambiente escolar, em especial na questão de

socialização;

• Valorizar o contato com a escola, principalmente nas reuniões e

entrega de resultados, podendo se informar das dificuldades

apresentadas pelo seu filho, bem como seu desempenho.

Família



Escola

• Cumprir a proposta pedagógica apresentada para os pais, sendo

coerente nos procedimentos e atitudes do dia a dia;

• Propiciar ao aluno liberdade para manifestar-se na comunidade

escolar, de forma que seja considerado como elemento principal

do processo educativo;

• Receber os pais com prazer, marcando reuniões periódicas,

esclarecendo o desempenho do aluno e principalmente exercendo

o papel de orientadora mediante as possíveis situações que

possam vir a necessitar de ajuda;

• É de extrema importância que a escola mantenha professores e

recursos atualizados, propiciando uma boa administração de

forma que ofereça um ensino de qualidade para seus alunos.



A parceria da família com a escola sempre será

fundamental para o sucesso da educação de

todo indivíduo. Portanto, pais e educadores

necessitam ser grandes e fiéis companheiros

nessa nobre caminhada da formação

educacional do ser humano.



Avisos

1- Acompanhar o processo pedagógico ao longo do ano minimiza os

riscos de um resultado inesperado.

2- Tarefas de casa é um hábito essencial para fixar os conteúdos

aprendidos.

3- As sugestões de melhorias no processo favorecem as mudanças

pelo êxito nos resultados.

4- Saldo positivo no cumprimento das regras para com o uniforme

da escola. A atuação de vocês fez diferença.

5- Novidade do aplicativo como mais uma estratégia de estreitarmos

nossa relação: aluno, escola e família.

6- Projetos, campanhas, concursos incorporados no processo com

o intuito de preparar nossos alunos, sem perder a nossa essência

da formação do aluno global, criativo e sobretudo humano.



Avisos

7- Faltas justificadas não abonadas.

8- Família e escola como parceiras no desenvolvimento global de

nossos alunos.

9- A agenda como canal de comunicação favorece nossa relação e

cria vínculos. Acompanhe e assine, quando solicitado.

10- Advertência oral, por escrito e convocações.

11- Atendimento com a Equipe Pedagógica e professores mediante

agendamento prévio.

12- Brincadeiras de mau gosto, sem pensar nas consequências. É

importante trabalhar a honestidade dos atos ainda que não esteja

correto.



Com a palavra

Professores do dia!



Obrigada pela presença.

PAZ E BEM!


