
Apoio

Flávia Alessandra, atriz, e sua filha Giulia
“Acompanho muito de perto, vou às reuniões, 

aos eventos e sempre falo com a professora”

FO
T

O
: E

r
n

a
n

i D
’a

lm
Ei

D
a

1 Você conhece  
os professores  
do seu filho?

❏ a)  Todos
❏ b)  Alguns 
❏ c)  Nenhum 

2 Como você incentiva  
seu filho a ler?

❏ a)  Dou algo para ele ler 
enquanto vejo tevê 

❏ b)  Reservo um 
momento para 
lermos juntos  
e conversarmos  
sobre o livro

❏ c)  Peço para ele  
pegar um livro  
na biblioteca

3 Você vai às reuniões 
de pais e mestres?

❏ a)  Não tenho tempo
❏ b)  Apenas quando há 

algum problema 
com meu filho

❏ c)  Sim, sempre  
que possível  

4 Durante as  
reuniões de pais...

❏ a)  Participo e dou  
minha opinião sobre 
o que é discutido

❏ b)  Ouço o que  
a escola tem a dizer  

❏ c)  Falo exclusivamente 
sobre os problemas 
do meu filho

5 Como você cobra 
as lições de casa?

❏ a)  Cobro sempre 
que lembro

❏ b)  Acompanho de perto, 
ajudo, mas não faço a 
lição por ele! 

❏ c)  Prefiro não  
me meter nos  
assuntos da escola

6 Onde seu  
filho faz a lição?

❏ a)  Onde der: na sala  
de tevê, no quarto, 
na cozinha...

❏ b)  Na cama dele
❏ c)  Em um local  

limpo e silencioso

7 O que você faz  
se o seu filho  
vai mal nas provas?

❏ a)  Evito ir à escola para 
não ouvir reclamações

❏ b)  Coloco-o de castigo  
e exijo dedicação

❏ c)  Vou à escola para 
descobrir o motivo  
e como ajudá-lo 

8 Você deixa seu  
filho faltar às aulas?

❏ a)  Quando preciso 
de ajuda em casa

❏ b)  Nunca, a escola  
é importante

❏ c)  Só quando  
ele está cansado

Parabéns! Você mostra interesse e 
envolvimento com a aprendizagem  

do seu filho. Continue assim!

Atenção. Você se preocupa com a 
Educação do seu filho, mas poderia 

prestar mais atenção em alguns 
detalhes do aprendizado dele.

Precisa melhorar. Envolva-se mais 
com a Educação do seu filho e acesse 
nosso site para obter algumas dicas.
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RESUlTADO:  Some um ponto para cada resposta certa e descubra se você participa da Educação do seu filho 

Respostas corretas: 1) a; 2) b; 3) c; 4) a; 5) b; 6) c; 7) c; 8) b

voce PARTIcIPA  
DA eDUcAcAo  
Do SeU FILHo? 
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www.educarparacrescer.com.br

O Brasil só melhora com Educação de qualidade  
E você tem tudo a ver com isso

Realização


