
  
 
 

Resolvendo problemas  

na Escola 
 

 
 
Às vezes os pais necessitam de falar com os 
professores sobre os trabalhos escolares dos seus 
filhos, do relacionamento deles com outras crianças, ou 
de suas necessidades especiais. A maioria dos 
professores estão acostumados a receber este tipo de 
solicitação vinda dos pais e eles querem ajudar para 
que essas crianças tenham sucesso na escola.  
 
Os pais como colaboradores na Educação  
No Ontário os pais são encorajados a colaborarem na 
educação dos seus filhos.  De facto existe agora no 
Ministério da Educação uma parte dedicada a ajudar os 
pais a estarem mais envolvidos na educação dos seus 
filhos e na escola comunitária.  
 
Mas o processo pode ser confuso e intimidante.  
Com quem voce deve falar quando tem perguntas ou 
problemas?  
 
Se queres falar com o professor pelo telefone, chame 
para o escritório da escola e deixe um recado, o 
professor retornará sua chamada.  
 
Se queres encontrar com o professor, telefone para o 
escritório da escola  e deixe uma mensagem dizendo 
que voce quer marcar um encontro com o professor. 
 
Se achas que o seu filho precisa de apoio extra ou 
algum programa especial, voce pode solicitar uma 
reunião com o professor ou outros professionais da 
escola.  Algumas escolas podem oferecer intérpretes.  
 
Aqui estão algumas sugestões para falar com os 
funcionários da escola: 
 
Fale com os seus filhos 
• Faça  perguntas aos seus filhos para lhe ajudar a 

obter informações.  
• Tente usar perguntas tais como: aonde é que 

encontras dificuldade? Fale o que aconteceu...?  
• Escute os que eles têm a dizer e continue a fazer 

perguntas. 
 

 
Fale com os professores ou com o Guidance 

Counsellor (Orientador pedagógico) da escola  
• Fale com os professores sobre as suas 

preocupações e como seu filho se sente.  
• Tente usar frases como “Meu filho me disse que...”  
• Faça perguntas que lhe ajudem a compreender os 

processos e procedimento escolar.  
• Escute com atenção o ponto de vista e as  sugestões 

dos professores. 
•  Fale sobre o que voce e o professor  vão fazer para 

que sua criança receba a mesma mensagem de 
voces dois. 

• Se a escola tem um “Guidance Counselor”  
(Orientador pedagógico)  ele ou ela pode informá-
los sobre os cursos de seu filho e também aconselhar 
como resolver problemas sociais e educacionais. 

• Voce pode ter um tempo para pensar sobre o que o 
professor disse e não precisa decidir nada 
imediatamente. Faça um acordo para conversar 
novamente para saber se a solução está dando 
resultado. 

 
Fale com o principal ou vice-principal(director ou vice 
director) 
Se o professor não puder lhe ajudar, fale com o “principal 
ou vice principal”. Eles podem lhe ajudar directamente ou 
envolver outros professores ou funcionários da escola. 
 

Fale com o “Superintendente ou Trustee da Escola”  
Se o problema ainda não tiver sido resolvido, voce pode 
contactar o superintendente ou “trustee” da escola para 
assistência. A secretária da escola ou o principal pode 
lhe dizer como contactar o superintendente ou trustee da 
escola. Também voce pode visitar a “ website” da sua 
direcção escolar para obter esta informação. 

 



 

  
 
Lembre-se de:  
• Esteja informado. Conheça as normas escolares.  
• Compareça a todas as reuniões de pais e professores   
assim como outros eventos escolares. É mais fácil 
resolver problemas se você e os professores já se 
conhecem.  
• Compareça à qualquer reunião a que for convidado 
pela escola e que digam respeito a seu filho (Ex.:  
Educação especial, IEP, e disciplina escolar).  
• Caso o problema não seja resolvido fácilmente, 
mantenha as anotações sobre reuniões e conversas 
importantes.  
• Peça um intérprete caso não se sinta confortável em 
expressar-se na língua Inglesa.  
• Preocupações com os seus filhos podem lhe aborrecer.
Mantenha-se calmo. As pessoas lhe escutam melhor, se 
conseguir se expressar calmamente. 
 
Para mais informações:  
Telefone para “People for Education” 416-534-0100 ou 
obtenha cópias desta folha de sugestões em vários 
idiomas  na website: www.peopleforeducation.com  
Visite também a website do Ministério da Educação 
www.edu.gov.on.ca  e  www.settlement.org/edguide 
para vídeos e informações em vários idiomas. 
 

 


