
O Colégio Anchieta, juntamente com a Associação de Pais e Mestres (APM), desenvolve, desde 
2006, o Projeto Rede de Pais, que visa ao fortalecimento de vínculos e do apoio aos pais em sua 
complexa tarefa de educar.

A partir das ações coordenadas, do diálogo e da colaboração recíproca, o Colégio e a APM 
buscam fortalecer sua capacidade de mobilização e de engajamento efetivo e afetivo para o êxito da 
educação integral.

Dessa forma, o Colégio pretende que a convivência com as famílias seja testemunho da nova 
sociedade que se busca, em clima de integração e de solidariedade. Assim, as atividades programadas 
objetivam que os pais possam melhor entender a visão Inaciana de mundo, de sociedade e de pessoa e 
se sintam fortalecidos em seu compromisso com a educação integral dos lhos.



HISTÓRICO DA REDE DE PAIS

"O amor consiste mais em obras do que em palavras” (Santo Inácio de Loyola)

Programa de Valorização da Vida

Motivação inicial: promover o cuidado e a proteção de crianças e de adolescentes com vistas à 
prevenção ao uso e ao abuso de substâncias lícitas e ilícitas. 

Objetivo geral: implementar uma cultura de valorização da vida, estabelecendo vínculos entre 
as famílias para que realizem ações comuns de cuidados e de proteção das crianças e dos 
adolescentes. 

Objetivos especícos:
- Organizar uma estrutura e dinâmica de funcionamento entre a APM, os pais e a gestão educativa 

do Colégio.
- Ampliar o espaço de participação, de parceria e de colaboração entre os pais e os educadores 

visando à educação integral dos seus lhos.
- Promover o engajamento mais expressivo dos pais nas atividades e nas ações promovidas pela 

Rede de Pais.



Exemplos: palestras, encontros,  MAGIS Razões para acreditar, MAGIS Inspirando o viver.

- Fortalecer os vínculos entre os pais de cada turma para que realizem combinações e 
ações comuns de cuidados e proteção aos lhos em festas e encontros.

- Participar e colaborar na implementação de políticas públicas de prevenção, scalização 
da oferta, venda e distribuição de drogas lícitas e ilícitas para crianças e adolescentes, 
participando do Fórum do MP.

- Desenvolver ações para conscientizar a comunidade interna e externa, promovendo a 
prevenção ao uso e abuso de álcool.

Exemplos: Festas de formatura, Bienal C, Projeto Vínculos, Campanha Eu me comprometo, 
Filme Art. 243 , Filme O tamanho dos nossos sonhos. 



OBJETIVOS GERAIS

Apoiar a função educativa dos 
pais em vista da formação integral de 
seus lhos, implementando ações e 
atividades formativas e informativas.

Construir uma rede social de 
proteção a crianças e adolescentes por 
meio da parceria, do apoio e da 
formação dos pais, com vistas à educa-
ção integral de seus lhos, à promoção 
e à valorização da vida em todas as 
suas dimensões, em consonância com a 
proposta educativa do Colégio.

O desenvolvimento do Projeto se estrutura a 

partir de uma organização que viabiliza o diálo-

go permanente com a comunidade de pais. O 

Serviço de Orientação Educacional (SOE), junta-

mente com a diretoria da APM, a Coordenação do 

Projeto de Fortalecimento da Rede de Pais, os Pais 

Referências e os Pais Representantes de cada 

turma são protagonistas no planejamento, nas 

ações e na execução das atividades da Rede. Há, 

hoje, uma estrutura que permite a interação e o 

diálogo direto entre a comunidade de pais, a APM 

e os diversos níveis de gestão educacional do 

Colégio, o que favorece e viabiliza a construção 

de ações cooperativas e colaborativas. 



ORGANOGRAMA

Referências Ano/Série

Orientadora Educacional

Diretor-geral

Coord. do SOE e da Rede de Pais Coord. Fortalecimento da Rede de Pais

Presidente da APMDiretor Acadêmico

Representantes de Turma



ATRIBUIÇÕES DA  DE ANO/SÉRIEREFERÊNCIA

Ser “referência” para “representantes de 
turmas” do seu respectivo Ano/Série, zelando 
pela interação e pela harmonia do grupo.

Coordenar o trabalho e ser um elo entre a 
APM, a(o) Coordenador (a) do Projeto de 
Fortalecimento da Rede de Pais e dos(as) 
Representantes de cada uma das turmas do seu 
respectivo Ano/Série.

Estimular a participação, o engajamento 
dos(as) Representantes de Turma nas atividades 
programadas pela APM e pelo Colégio.

Organizar uma lista de representantes de 
turma, que deverá ser encaminhada à APM pelo 
e-mail apm@apmanchieta.com.br

Participar das reuniões mensais na APM. 
Repassar as informações e os avisos para 

Representantes de Turma provenientes da APM 

e/ou do Colégio, bem como das Equipes de 
Ano/Série que estejam alinhados com os objeti-
vos da Rede de Pais.

Preservar o espaço de comunicação entre 
os(as) Representantes de Turma para que 
permaneçam alinhados com os objetivos da 
Rede de Pais, esclarecendo que as demais 
questões deverão ser encaminhadas para a 
área acadêmica e/ou administrativa do 
Colégio, de acordo com suas especicidades.

Zelar para que o clima de respeito mútuo e 
de colaboração seja preservado nas mensagens 
trocadas via WhatsApp.



ATRIBUIÇÕES DAS  DE TURMAREPRESENTANTES

Ser o “elo” entre os demais pais da turma e 
o(a) Referência do seu respectivo Ano/Série. Sendo 
assim, são responsáveis por repassar informações 
de eventos e de atividades, após o encaminhamen-
to do(a) Referência.

Organizar e/ou atualizar a lista com os 
contatos dos pais da sua turma. Na lista de conta-
tos, deverão constar somente os pais cujos lhos 
pertençam à turma no respectivo ano escolar.

Estimular a participação dos pais nas ativida-
des programadas pelo Colégio: MAGIS para Pais, 
palestras e encontros. 

Estimular a participação dos pais nas ativida-
des programadas pela APM: Vila Oliva, Morro do 
Sabiá, Família Anchietana no Esporte, Família 
Anchietana Solidária, Missa da Família, Brechó 
Solidário, Noite Feliz e demais projetos realizados 
pela entidade. Dessa forma, oportuniza-se uma 
relação construtiva, corresponsável e complemen-
tar ente os pais e o Colégio.

Estimular que ocorram combinações entre os 

pais de cada turma em 
relação à convivência, ao 
cuidado e à proteção dos 
lhos em festas e encontros.

Propor atividades de 
convivência de acordo com os interesses da sua 
turma: churrasco, chimarrão, happy hour, contribuin-
do para fortalecer vínculos entre as famílias.

Preservar o espaço de comunicação com os 
pais da respectiva turma para que permaneça 
alinhado com os objetivos da Rede de Pais, esclare-
cendo que as demais questões deverão ser encami-
nhadas para a área acadêmica e/ou administrati-
va do Colégio, de acordo com suas especicidades.

Zelar para que o clima de respeito mútuo e de 
colaboração seja preservado nas mensagens 
trocadas via WhatsApp.
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