E-book:

O impacto do ClassApp
nas escolas

Introdução

Pais participativos na educação dos filhos e uma forte
parceria entre escola e família - nutrida dia a dia por meio
de uma boa comunicação: esses são elementos essenciais
para o sucesso intelectual e emocional das crianças.
Neste e-book você vai conferir como o ClassApp pode
trazer este impacto na sua escola.
Boa leitura!
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Pais por dentro de tudo

O

mundo nunca mudou tanto e
tão velozmente quanto nas últimas décadas.
O computador, a internet, o celular e uma
infinidade de aplicativos trouxeram agilidade e
facilidade para nosso dia a dia, uma conectividade
nunca antes experimentada e um novo jeito das
pessoas se relacionarem com o mundo e com elas
mesmas. Fazemos mais, mais rapidamente e isso
nos leva a termos rotinas cada vez mais atribuladas,
com horários apertados e dias que parecem cada
vez menores.
A falta de tempo é uma reclamação constante nas rodas
de pais e mães que se desdobram para encontrarem um
espaço na agenda para participar da vida escolar dos
filhos – tarefa que, muitas vezes, acaba não ocupando os
primeiros lugares em uma longa lista de demandas.
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Pais por dentro de tudo
Sem poder dedicar-se como gostariam à escola, muitos
recorrem para escolher a instituição que mais tenha
afinidade com o tipo de educação que acreditam e que
desejam para seus filhos. E sem dúvidas, encontrar um
lugar que ofereça uma educação de qualidade, com
valores alinhados aos da família e que ensine habilidades
que atendam às inúmeras demandas do presente e
do futuro da criança é fundamental. Porém, a palavrachave para que a formação emocional e intelectual do
indivíduo tenha sucesso é corresponsabilidade - ou seja,
uma atuação conjunta entre escola e pais. De um lado,
pais comprometidos em apoiar e participar ativamente da
aprendizagem dos seus filhos e, de outro, instituições que
ofereçam atividades significativas e tenham uma postura
de inclusão e abertura para interação com os pais.
Para garantir uma boa qualidade na parceria escolafamília, ter uma comunicação eficiente, prática e ágil é
essencial. “A família é a maior referência de uma criança

em relação aos seus valores, às suas condutas. A escola,
por sua vez, diz respeito ao universo do filho. Por isso,
cada vez que os pais entram nesse ambiente, é como se
dissessem: ‘Deixamos um pouco nosso mundo de lado
para conhecer o seu’”, argumenta Vânia Bueno Frau,
diretora educacional da Escola Ser, de Campinas (SP).
A educadora alerta que, da mesma forma, quando os pais
ou responsáveis não se interessam por esse universo, eles
passam a mensagem de que o que acontece na vida da
criança ou do adolescente não é importante.

“A ausência dos pais interfere tanto na
motivação e desempenho escolar do
aluno, quanto no seu desenvolvimento
emocional, no que se refere à autoestima
e ao valor pessoal.”
VÂNIA BUENO FRAU
Diretora educacional da Escola Ser - Campinas (SP)

Pais por dentro de tudo
Alzira Cristina Torrado
Medina, coordenadora
pedagógica da Educação
Infantil e Ensino Fundamental
1 do colégio Nahim Ahmad,
de Guarulhos (SP), vivencia
os reflexos dessa ausência na
prática: “Infelizmente há pais
que só aparecem no final do
ano para entender as notas
baixas dos filhos.
As pesquisas mostram
que quando eles não
se importam, existe uma
rebeldia muito grande das
crianças e uma defasagem
na aprendizagem
desses alunos”.

DICA

Tente compartilhar o
aprendizado do dia:
pequenos relatos da
professora podem
dar chance dos pais
puxarem conversa
sobre o dia na escola.
“É prazeroso para as famílias saber
como seu filho se desenvolve e é
importante que a própria escola
faça com que os pais percebam isso”,
observa a pedagoga Dora Megid.

5

Vantagens para todos
De fato, diversos estudos ao redor mundo comprovam
a importância da parceria escola-família na formação
dos alunos. Um deles, desenvolvido pela pesquisadora
norte-americana Susan Sheridan - PhD em Psicologia
Educacional e diretora do Centro de Pesquisa em
Criança, Juventude, Família e Escola da Universidade de
Nebraska-Lincoln – trouxe à tona algo ainda mais curioso:
todos os agentes envolvidos no processo educacional
(alunos, professores e pais) são beneficiados quando a
comunicação e a parceria entre colégio e família funciona.

melhora a performance das crianças e jovens, como
também amplia o reconhecimento e a motivação dos
profissionais. Já entre os pais, o estudo mostrou que um
relacionamento mais próximo com os educadores reflete
em uma melhor convivência com os filhos, diminuindo
conflitos, ampliando os laços afetivos e o diálogo. Mas
como a escola pode estimular o envolvimento dos pais na
educação dos filhos?

Entre os alunos, foram observados melhoras no
aprendizado de forma geral, em seu comportamento
e nas suas habilidades sociais. Também houve um
aumento das taxas de conclusão dos estudos e no
sucesso acadêmico dos estudantes. Entre os educadores,
atuar ao lado das famílias mostrou trazer maior
eficácia na resolução de problemas que interferem
no rendimento dos estudantes – o que não apenas
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A educação na palma da mão
Aumentar a participação e
o engajamento dos pais na
vida escolar dos filhos de um
jeito simples e eficiente é
uma das principais missões
da ClassApp. Isso porque,
a partir do momento em que
os pais têm nas mãos uma
ferramenta ágil e prática
- que tanto dá conta de
transmitir informações
sobre o que o filho está
fazendo na escola,
como permite que eles
tenham fácil diálogo com a
instituição -, até mesmo os
mais ausentes acabam sendo
envolvidos na rotina escolar.

DICA

Um relacionamento é feito
de duas partes, por isso é tão
importante a escola saber se
o pais leram uma mensagem
e se estão engajados com a
sua comunicação.
“A comunicação com os pais era muito falha.
Eles não respondiam mensagens, não vistavam
a agenda, então a gente nunca sabia se a
mensagem havia sido entregue ou não. E a
grande mudança para a escola foi essa, hoje
a gente consegue ter esse controle.”, afirma
Adriana Carrocelli, Auxiliar de Coordenação
da escola Carinha Suja.

A educação na palma da mão
“A escola se faz mais presente, pois o aplicativo
possibilita compartilhar com as famílias situações
vivenciadas pelos alunos praticamente em tempo
real. Além disso, ela facilita o envio de circulares e
informativos que são acessados de forma simples pelas
famílias”, comenta Vânia Frau, da Escola Ser.
Mas cuidado! “O aplicativo por si só não vai fazer
o engajamento aumentar se a escola não se abrir
para essa participação. Ou seja, pouco adianta ter
o ClassApp se o colégio usar apenas para recados
operacionais ou dúvidas sobre o financeiro. É preciso

usar a comunicação de um jeito mais estratégico”,
observa a diretora.
Diferentemente de meios analógicos que deixam os pais
em uma posição mais passiva e a escola refém do famoso
“Por que eu não recebi esse aviso?”, o ClassApp garante
que a escola saiba quem leu e quem não leu cada recado
enviado. Para a educadora, isso provoca tanto a instituição
como os pais a abandonarem posturas “queixosas e
reclamonas”, assumindo um discurso construtivo, onde
se identifiquem as necessidades e apontem caminhos em
prol do bem comum na evolução dos estudantes.
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