
COMO escolher

SEU filhoPARA



O futuro de uma criança dependerá de muitas coisas, dentre elas que a proposta 
pedagógica da Escola reflita a mesma forma de ver o mundo dos pais. Por isso, reunir 
todas as qualidades em um único ambiente é uma tarefa difícil que desencadeia uma 
série de avaliações indispensáveis, cujo foco é a formação integral do aluno.

Escolher o Colégio ideal para o filho é uma das (se não a mais) complicada tarefa para 
uma família. Além de horas incansáveis de avaliações, soma-se a isso um processo 
longo que vai de indicações de amigos a análises em sites de busca ou redes sociais. É 
um momento superimportante porque estamos lidando com o futuro de um filho.

Contudo, diante das intervenções que a pandemia nos trouxe, o processo de matrícula, 
que antes era mais incisivo nos meses de outubro a novembro, ganhou novos olhares 
já no primeiro semestre do ano de 2020 e isso porque, diante do relacionamento que 
muitas Instituições implantaram, os pais iniciaram precocemente uma corrida pela 
escola ideal influenciados pelo que puderem vivenciar durante o ambiente remoto.

O termômetro desencadeado pelas aulas on-line pôde mostrar muitas evoluções ou 
deficiências dos colégios, de um lado via-se o aumento da evasão e do outro o upgrade 
em matrículas para aquelas Instituições que conseguiram fazer a lição de casa certi-
nha, promovendo uma experiência igual ou melhor ao ambiente presencial de aulas.

De uma forma ou de outra, em sua maioria, os requisitos para a escolha do Colégio 
ideal permanecem iguais ao momento anterior à pandemia, mudando-se o foco para 
alguns detalhes que se tornaram mais evidentes e necessários aos olhos dos pais.



Adaptabilidade 

ao ambiente remoto
Com certeza, a tecnologia pode se tornar uma grande 
aliada do Colégio desde que este consiga expor de 
forma atrativa aquilo que é realizado no dia a dia
pedagógico. Pais em home office significa também, 
olhos mais atentos ao site, redes sociais e grupos de 
whatsapp, por isso, a vitrine digital da Instituição de 
Ensino passou a ser muito mais visitada e 
acompanhada pelas famílias.

Ler e comparar as estratégias adotadas por um Colégio com o do outro, o relacionamento com 
a família, a paciência com os alunos e a agilidade para a implementação do ambiente remoto, 
sem dúvida, serão os requisitos para a escolha ideal. 

Além disso, vale também entender os recursos tecnológicos utilizados para as aulas e quais 
destes permanecerão depois que o ambiente 100% remoto acabar.



espaço físico
i

Com o advento da pandemia, o espaço físico da Escola passou a ser avaliado de uma forma 
diferente. Mesmo não sendo possível realizar uma visita presencial, a nova estratégia 
adotada é conhecer a infraestrutura por meio de um tour 360º direcionado pela atendente 
da Instituição de Ensino.

Em muitas cidades ainda não há a confirmação de retorno de aulas decretada e, mesmo assim, 
muitas Instituições de Ensino já detalharam como será esse novo “normal”, compartilhando 
entre os pais o chamado “Protocolo de Retomada”. E este é um dos assuntos que mais 
preocupam as famílias, uma vez que a maturidade e entendimento da pandemia pelos alunos 
da Educação Infantil e Ensino Fundamental I são muito pequenos e, por isso, o controle 
dos professores precisa ser ainda maior.

s



O Colégio que possui uma comunicação clara dessa retomada conseguirá explorar como o seu 
espaço físico irá se comportar, estimulando uma credibilidade para as famílias que possuem 
diversos receios sobre esse assunto. Distanciamento, limpeza constante do local, redução de 
rotatividade de pessoas, quantidade máxima de alunos, ventilação e atividades ao ar livre são 
algumas das medidas que podem chamar a atenção dos pais para avaliar de forma positiva a 
infraestrutura da Escola.

Primar pela boa conservação, condições de limpeza, área arborizada, preocupação com a 
sustentabilidade e espaços específicos para aulas diferenciadas/atividades extracurriculares 
também ganharão pontos na avaliação. 



projeto

politico pedagogico
ii
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( P P P )

Uma Escola deve se assemelhar à cultura da família 
que a procura e, por isso, os pais devem checar se os 
valores promovidos pela Instituição conversam com 
os deles. Tudo deve ser analisado por meio do Projeto 
Político-Pedagógico: média de notas para progressão 
de série, cobrança dos alunos pela rigidez do ensino, 
momentos de interação familiar, quantidade de alunos 
por turma etc. 

Outros pontos devem ser observados que se relacionam ao currículo escolar. Lembre-se de 
que não só de conhecimento empírico é constituído um aluno e sim, também, de valores
humanos, o que significa ter no dia a dia pedagógico uma orientação para: a prática da
cidadania, senso de colaboração, preocupação com a sustentabilidade e respeito à diversidade.

Novas abordagens educativas são consideradas importantes para as exigências do mundo 
contemporâneo. Metodologias Ativas, Sala de Aula Invertida, Ensino híbrido, Sala Maker e 
Aprendizagem baseada em projetos são algumas delas e por isso vale entender um pouco mais 
sobre termos para ter respaldo no momento de questionar a escola.



AMBIENTE

ACOLHEDOR
A Escola precisa ser uma extensão da casa dos pais, formando uma única família pela qual o 
aluno conseguirá crescer e ser estimulado diariamente a aprender a aprender, respeitando sua 
individualidade e absorvendo o conteúdo de forma gradual.

Essa sensação de bem-estar pode ser avaliada de duas formas: 1. por meio do atendimento da 
escola com os pais; 2. pelo envolvimento dos colaboradores com a própria Instituição. 

Muito pode ser “maquiado” no momento de apresentação do Colégio, mas é evidente quando os 
docentes amam estar ali (ou não). Por isso, observar de forma ampla o respeito que existe 
entre as pessoas que fazem parte do local e como é a construção desse ambiente acolhedor 
trará mais assertividade para escolher a Escola. 



Ensino
qualificado

Sem dúvida, este item sempre estará na lista dos pais 
para avaliar uma Escola e a maneira de apurar isso pode 
variar.

Números e mais números em rankings é uma forma de 
evidenciar a tão almejada qualidade educacional, mas as 
famílias agora observam outros tipos de menções: for-
mação dos professores, grade curricular diversificada, 
indicações ou depoimentos de outras famílias, posição 
no mercado de trabalho pelos ex-alunos, oportunidades 
internacionais etc. 



parceria entre

escola e familia
i

Deixar o filho na Escola e seguir para o trabalho; é assim a rotina da maioria das famílias. 
Porém, essa decisão não é tão simples quanto se imagina, porque para isso acontecer, os pais 
precisam sentir segurança nesse ambiente. 

O acompanhamento da vida escolar do filho é fundamental para que a família entenda 
como está sendo o dia a dia pedagógico, limitações e evoluções do aluno. 

É importante identificar se haverá um canal de comunicação rápido e fácil entre a Escola e os 
pais (site, e-mail, aplicativo, reuniões, eventos etc.), além de verificar a disponibilidade para 
atendimentos e conversas diretas com a Direção – muitos colégios limitam o acesso a esses 
profissionais, o que pode caracterizar por não agir com transparência.





localizacão

e seguranca
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Quando se mora em grandes metrópoles, a 
localização da Escola é compreendida em um raio 
pequeno próximo à residência ou ao trabalho dos pais, 
e isso acontece justamente para que se mantenha 
uma rotina no momento de deixar a criança e evite 
congestionamentos intensos nesse trajeto.

Nas cidades mais afastadas do polo industrial, o trânsito já não é um decisor, uma vez que o 
número de veículos cai vertiginosamente, mas pontua-se um foco comum entre ambos os
 cenários: a segurança. Entende-se como segurança o sentimento de confiança tanto no trajeto 
casa-escola quanto no interior da Instituição de Ensino, que pode ser avaliada por meio de: 
seguranças, ambiente monitorado, controle de acesso e entrada e saída de veículos.

Hoje em dia, há diversas formas de locomoção que os pais podem fazer uso (automóvel 
próprio, transporte escolar ou, até, carros de aplicativos), e por isso é importante estabelecer 
uma política de circulação e segurança, deixando claro qual é o limite de responsabilidade que 
a escola possui para cada uma delas.  
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Educacao

bilingue
i
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Hello

Como muitos interpretam dessa forma, escolher a 
escola ideal significa olhar para o futuro do filho e não é 
possível pensar sobre isso sem enxergar a fluência em 
um segundo idioma.

O inglês, antes colocado no currículo como um diferen-
cial, passou a ser uma segunda língua praticamente 
obrigatória, por isso que verificar como o colégio oferece 
esse tipo de formação é muito importante. 

Se a educação for bilíngue, verifique em qual faixa etária 
ela é oferecida, pois ter o contato com uma segunda 
língua desde os anos iniciais é muito mais vantajoso.
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alimentacao

s

A culinária responsável ganhou muito destaque nos últimos anos, mas para as escolas esse 
assunto deve ser tratado sempre como prioridade. Hábitos alimentares saudáveis podem ser 
iniciados dentro de casa, mas é na escola onde o aluno obterá maior empenho em “enraizar” 
essa tendência mediante o que encontra na cantina.

Avaliar o cardápio, bem como a presença de um nutricionista, acaba sendo um item primordial 
para os pais e muitas vezes esse assunto possui um peso maior que outros aspectos já 
discutidos anteriormente. 

Quando há refeitório, este precisa estar dentro da lei. E com relação a questões religiosas e de 
saúde (restrições, alergia, intolerâncias ou diabetes), o Colégio precisa ter um cardápio 
adaptável para que o aluno não seja excluído. 
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