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Envie seu comentário  

 

 

Localização, linha pedagógica, infraestrutura física e orientação religiosa... Todos esses itens 
rondam a cabeça dos pais na hora de escolher uma escola para os filhos. A decisão não é 
fácil, exige critérios. “Depois da família, a escola é a segunda instituição que vai socializar o 
ser humano. É ela que irá prepará-lo para a vida em sociedade”, avisa a psicóloga e 
pedagoga Maria da Consolação Azevedo Oliveira, mestre em psicologia, com mais de 30 anos 
de experiência na área. Pensando em ajudar os pais nessa escolha, que se intensifica nesta 
época de proximidade do novo ano letivo, a Viver Brasil ouviu a educadora, professora do 
Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH), que dá algumas dicas para os pais sobre 
como acertar na escolha. Veja a seguir: 

  

O que é necessário ter como meta?  

Os pais devem definir o que desejam para os filhos. Para a educadora, a principal concepção 
de vida é a felicidade. Portanto, o primeiro passo é buscar uma escola em que o filho seja 
feliz. São várias as escolhas que os pais podem fazer nessa busca de realização para os 
filhos, enquanto eles não têm poder de decidir 

Sucesso profissional  



Se os pais desejam criar os filhos com ênfase na inserção e sucesso no mercado, Maria da 
Consolação sugere uma escola focada no desenvolvimento cognitivo, onde, no ensino 
infantil, até os brinquedos tenham a finalidade de ensinar algo. Nos ensinos médio e 
fundamental, essas escolas são conhecidas por focar o aprendizado na aprovação no 
vestibular, priorizando os melhores resultados nas avaliações e sucesso acima de tudo 
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Estímulo à criatividade  

Caso a meta dos pais seja formar filhos criativos, o ideal é uma escola que 
estimule à inventividade e dê ênfase à linguagem. São as chamadas escolas 
sociointeracionistas. Nessas instituições, as brincadeiras e as fantasias são 
estimuladas, uma vez que entendem que o lúdico prepara para a realidade 



 
 

Ênfase religiosa 

Se os pais escolherem uma escola religiosa, a educadora aconselha que a família 
esteja em sintonia com a filosofia praticada. Muitos ensinamentos são passados 
dentro da ótica da religião, especialmente teorias relacionadas à evolução e à 
criação do mundo. Portanto, se o pai for ateu, por exemplo, terá dificuldade em 
aceitar essa forma de entender o mundo e entrará em conflito na educação do filho 
em casa. Na sua opinião, os pais devem buscar uma escola de acordo com seus 
princípios, valores e crenças. “Não adianta colocar em uma escola católica, se os 
pais não respeitam a figura de um padre, por exemplo. “A criança tem que ver a 
escola como algo importante, onde ela possa vestir a camisa, diz 

 
 



Ênfase na arte 

Muitos pais desejam que a escola transmita, além de conhecimentos das áreas de 
exatas, ciências e humanas,  ensinamentos sobre artes. As escolas italianas, por 
exemplo, defendem que o conhecimento do mundo por meio da arte. “Arte e 
linguagem são fundamentais para insersão do sujeito à sociedade”, orienta 

Ênfase no bilinguismo 

Se os pais escolherem uma escola bilíngue, têm de ter um porquê. Na opinião da 
educadora Maria da Consolação, não adianta uma criança aprender outro idioma 
na escola se não vai usá-lo em casa, em viagens ou não tem projeto de morar em 
outro país. “A aprendizagem deve ser significativa”, diz 

 
 

É bom saber 

• Como é a segurança na entrada e na saída das crianças  
• Como a escola trata a nova configuração de família, como casais que 

adotam filhos ou casais do mesmo sexo. Verifique se o professor é aberto 
para lidar com as diferenças 

Em caso de crianças do ensino infantil 

• Observe se as instalações são higiênicas e oferecem segurança, como piso 
antiderrapante 

• Priorize a boa localização. Para a criança pequena, o trajeto mais curto 
para a escola irá cansá-la menos 

 
 
 


