
   
 
 

 Entrevistas entre Pais e  

 Professores 

 
 

Entrevistas entre Pais e Professores acontecem duas  ou 

três vezes por ano ao final de cada termo, quando os 

relatórios dos estudantes (“report cards”) são enviados 

para casa. As entrevistas são oportunidades para que 

pais e professores discutam medidas  para melhorar o 

desempenho da criança na escola. Em geral, as 

entrevistas são de curta duração, 10 á 15 minutos. Para 

tirar maior proveito desse tempo é importante estar 

preparado. Se após a entrevista você ainda precisar de 

mais tempo para conversar, pode agendar outro horário 

com o professor. 

 

1. Prepare-se 

Leia o relatório do seu filho.   

 Anote comentários, questões e duvidas. 

 Converse com seu filho a respeito do relatório.  

 Faca uma lista: O que você gostaria de perguntar ao 

professor? 

 

2. Pergunte 

Chegue no horário marcado. Traga sua lista  de 

perguntas. O professor irá revisar o relatório do seu filho 

e/ou mostrar exemplos dos trabalhos feitos por ele. Diga 

ao professor tudo que seu filho gosta e não gosta na 

escola. Informe-o se você acha que seu filho tem muita 

ou pouca lição de casa(“homework’).   

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Entrevistas entre Pais e Professores são confidenciais. 

Informe qualquer mudança na vida pessoal de sua família 

que possa estar afetando o progresso ou comportamento 

do seu filho na escola (ex. doença na família, desemprego, 

etc.). Essa informação é muito importante para que o 

professor entenda melhor o seu filho.   

 Em que meu filho tem bom desempenho? 

 O que precisa ser melhorado? Quais habilidades 

precisam ser desenvolvidas? 

 O meu filho esta recebendo ajuda extra? Em quais 

matérias? 

 Qual é a sua estratégia para lição de casa?  

 Quanto tempo deve ser usado para completar a lição 

de casa? 

 Como meu filho se relaciona com os outros 

estudantes? 

 Como posso ajudar meu filho em casa? 

 Qual é a melhor maneira de fazer contato com você se 

eu tiver mais questões? 

Faça anotações para poder compartilhar os comentários 

com o seu filho. 

3. Acompanhamento 

Converse com seu filho. Ressalte os comentários positivos 

feitos pelo professor. Converse sobre como você e o 

professor irão ajuda-lo nas áreas que necessitam ser 

melhoradas. 
 

 


