
 

 

 

ANÁLISE DE CONVITES DE REUNIÕES DE PAIS 

 

 

 

 

Convite 1 

 

    Pensando em informar e dinamizar a próxima reunião de pais e mestres, convidamos  

    os senhores pais para um bate-papo informal sobre Desenvolvimento e Aprendizagem, 

    dia 24/6, às 18h30, na sala 33, com as professoras e as coordenadoras. 

 

    Aguardamos a presença de todos. 

 

 

Análise: O comunicado é pouco convidativo e impessoal. Apesar de anunciar o tema da 

reunião, não esclarece sobre os pontos que serão discutidos e nem o objetivo da conversa. 

Além disso, o texto é confuso porque todas as informações estão em uma única linha. 

 

 

 

 

 

Convite 2 

 

 

Convidamos os senhores pais para nossa primeira reunião pedagógica de 2014. 

Local: Pátio da escola 

Horário: 18h 

Data: 24/2/2014 

 

Esperamos poder contar com a presença e a participação de todos. 

 

                    A Direção 

 

 

Análise: O texto da convocatória não traz nenhuma informação sobre o que será discutido, 

quem irá participar do encontro e o que se espera com ele. Além de não despertar nenhum 

interesse dos pais, pressupõe que ela será igual a todas as outras reuniões já realizadas na 

escola.  

 

 

 



Convite 3 

 

 

É POSSÍVEL A CRIANÇA DESENVOLVER SUA CAPACIDADE NATURAL DE PENSAR LOGICAMENTE  

NA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

 

Prezados Senhores Pais, 

 

Atualmente, com os nossos alunos da Educação Infantil, estamos vivenciando um  

momento de muitas descobertas quanto aos números. 

Em casa, vocês já devem ter tido a oportunidade de vê-los contando objetos, recitando 

números e sentindo-se desafiados a dominar quantidades cada vez maiores. 

Mas qual é o papel das práticas pedagógicas desenvolvidas na escola nesse processo  

de descobertas? 

Para que possamos conversar, trocar ideias, vivenciar e compreender um pouco mais  

esse processo a construção do conhecimento, gostaríamos de convidá-los para participar  

da REUNIÃO DE PAIS, que será realizada no dia 27 de maio de 2014, terça-feira, às 20h,  

na respectiva sala de aula do seu/sua filho/filha. 

 

Atenciosamente, 

____________________________    ____________________________ 

Coordenadora da Educação Infantil   Professora do Pré 2 

 

 

Favor preencher, destacar devolver à professora da turma 

 

       Muitas vezes, nesse processo de construção e de descoberta de seus/suas filhos/filhas, surgem  

           dúvidas e expectativas de como, por exemplo, interferir, ajudar, escrever, dar desafios, etc. 

 

      Pedimos que relacionem, abaixo, dúvidas e/ou expectativas para falarmos sobre elas na reunião. 

   ................................................................................................................................................................. 

   ................................................................................................................................................................. 

   ................................................................................................................................................................. 

   ................................................................................................................................................................. 

 

  Nome do/a aluno/a: ................................................................................................................................ 

 

  (   ) Confirmo/confirmamos minha/nossa presença na REUNIÃO DE PAIS, no dia 27/05/14. 

  (   ) Não posso/podemos comparecer à reunião. 

 

  São Paulo, ...../...../2014      _________________________ 

           Assinatura 

 

 

Análise: O texto é convidativo, afetivo, tem a capacidade de despertar o interesse das famílias 

e ainda traz uma linguagem acessível. O comunicado também deixa claro qual será o tema da 

reunião. Além disso, ele abre espaço para as dúvidas dos pais, mostrando que os educadores 

são voz aos pais. 

 



 

 

 

Convite 4 

 

        Senhores Pais, 

 

        O 1º ano é muito importante na vida escolar das nossas crianças. Professores e pais  

        devem mais do que nunca estar entrosados e estreitar a parceria. 

        Por esse motivo, nossos professores de Língua Portuguesa os aguardam para um  

        encontro, no qual discutirão as principais observações que fizeram neste período de            

        convivência escolar. 

        A reunião não abordará problemas individuais, que poderão ser tratados em  

        entrevistas específicas, mas procurará enfocar o desenvolvimento da criança no  

        1º ano com relação ao sistema de escrita. 

        Quanto às demais disciplinas, haverá outra oportunidade para discussão de temas 

        pedagógicos. 

 

       Local: Biblioteca 

       Dia: 20/03/2014 

       Horário: das 20h às 22h 

 

A DIRETORIA 

Março de 2014 

 

 

Recebi o comunicado sobre a reunião de pais e mestres. 

 

____________________________ 

     Assinatura do responsável 

 

 

Análise: O convite tem um tom pessoal que aproxima a comunicação entre a escola e a família. 

Além disso, esclarece não só o tema como o objetivo do encontro. É importante também que 

ele indica o horário de término da reunião para que os pais possam se programar e também se 

antecipa a uma provável dúvida dos familiares, em relação à abordagem de outras disciplinas. 

 

*Os modelos de convite e as análises são baseados no conteúdo do livro Reuniões de Pais – 

Sofrimento ou Prazer (98 págs., Ed. Casa do Psicólogo, tel. 11/3034-3600, 23 reais), de Beate 

Althuon, Corina Essle e Isa Stoeber 

 


