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DICAS para os pais 

Conferências de pais e mestres 
 

Durante o ano letivo, os professores lhe convidarão para comparecer às reuniões de 
pais e mestres (também chamadas de conferências). Isto é muito comum nos Estados 
Unidos. Você também pode solicitar uma conferência a qualquer momento. 

 

Introdução 

O que: A conferência é 
uma reunião entre você e o 
professor do seu filho. 

Quando: O professor do 
seu filho entrará em 
contato com você para 
marcar um horário. 

Por quê: A conferência lhe 
dá a oportunidade de falar 
com o professor do seu 
filho. 

 
 

 

Perguntas 

E se eu trabalhar durante o dia? 

Avise ao professor que você só pode 
participar das conferências à noite. 

E se eu não falar inglês? 

Você tem direito a um intérprete durante 
a conferência. Você também pode trazer um 
amigo ou parente para interpretar. É 
importante que seu filho não sirva de 
intérprete para você. 

Sobre o que falaremos? 

O professor do seu filho provavelmente 
falará sobre as notas, tarefas, deveres de casa 
e comportamento do seu filho. 

 

 

Qual informação receberei? 

Você será informado sobre as aulas do 
seu filho e se ele está tendo qualquer 
problema. 

O que o professor me perguntará? 

Os professores gostam de saber mais sobre 
os alunos através dos seus pais. Ninguém 
conhece o seu filho melhor que você. Você 
pode ajudar o professor falando sobre:   

 O que o seu filho gosta de fazer 

 Eventos que podem afetar o seu filho 

(um bebê novo, divórcio ou morte) 

 Necessidades médicas/de aprendizagem 
 

 

 

É bom sempre lembrar  

Se você for convidado para uma 
conferência, não significa que o seu filho 
está em apuros! Os professores tentam se 
encontrar com todos os pais.    

 

 
Tanto você quanto o professor querem o 
melhor para o seu filho. Você pode ajudar o 
seu filho trabalhando juntos como uma 
equipe. 
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Lista de controle para a conferência de pais e mestres 

Antes da conferência 

❑ Pergunte ao seu filho como ele se sente 
em relação à escola. 

❑ Pergunte ao seu filho se ele deseja que 
você fale com o seu professor sobre 
algo. 

❑ Avise ao seu filho que você e o seu 
professor estão se reunindo para 
ajudá-lo. 

❑ Faça uma lista dos tópicos que você 
deseja discutir com o professor. 

 
Durante a conferência 

❑ Chegue no horário (ou cedo) p/ a 

reunião. 

❑ Termine a reunião no horário. 
Outros pais provavelmente têm 
uma conferência logo após a sua.  

❑ Relaxe e seja você mesmo. 

❑ Mantenha-se calmo na conferência. 

❑ Faça as perguntas mais importantes 

primeiro.  

❑ Prepare uma lista das perguntas: 

1. Quais são as matérias mais fortes e 

mais fracas do meu filho? 

2. Meu filho entrega o dever de casa 
dentro do prazo determinado? 

3. Meu filho participa da aula? 

4. Meu filho parece contente na 
escola? 

5. Que posso fazer em casa para ajudar? 

 
 

❑ Se seu filho recebe serviços especiais, tais 
como aulas de inglês, pergunte sobre o 
progresso do seu filho nessas aulas. 

❑ Peça explicações sobre qualquer coisa 
que não entenda. 

❑ Pergunte ao professor do seu filho formas 
com as quais você pode ajudar o seu filho 
em casa. 

❑ Agradeça o professor. 

 

Após a conferência  

❑ Fale sobre a conferência c/ o seu filho.  

❑ Fale sobre os pontos positivos e seja 
direto quanto aos problemas. 

 
 

❑ Fale com o seu filho sobre qualquer 
plano que você e o professor criaram. 

❑ Mantenha contato com o 
professor durante o ano letivo. 
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Informação prática e baseada em pesquisa sobre como ajudar 
os aprendizes da língua inglesa a ler...e ter êxito! 

 


