
 
 

 

Programa Familiar 
Total de beneficiários diretos: 288 famílias 

 
 

Escola de Pais (mensal), Assistência social emergencial, cursos, palestras, encaminhamentos 
assistenciais, recreação, educação ética-cristã (todas as idades).  Permite à mãe o trabalho e o estudo 
fora do lar, aumentando a renda familiar e nível cultural. 
 
 
Objetivo Geral 
Facilitar a educação dos filhos, alunos do Solar, pela cooperação família / escola e a melhoria de 
condições de vida familiar. 
 
 
Objetivos Específicos 
a) Proporcionar melhoria de qualidade de vida às famílias através de:  

 Aumento da renda familiar pelo trabalho fora do lar da mãe que deixa os filhos no Solar Meninos 
de Luz;  

 Volta aos estudos e aprendizagem de uma profissão.  

 Atendimento no Centro de Saúde Integral.  

 Socorro emergencial (em casos especiais) a famílias com problemas materiais de sobrevivência. 

 Aulas de moral-cristã aos que o desejarem 
 
b) Proporcionar aos pais a discussão de padrões éticos pela implementação de hábitos e costumes 

pacificadores, transmitidos por seus filhos e por cursos, palestras, encontros, campanhas e outros 
eventos, sendo as atividades do Projeto o pólo irradiador. 

 
  
Atividades 

 Escola de Pais (mensal) 

 Reuniões bimestrais com a direção e os professores; outras reuniões, havendo necessidade. 

 Reuniões constantes com a direção pedagógica. 

 Atendimento no Centro Médico e Farmácia Comunitária (pausa em 2009; continuam os 
tratamentos psicológicos e fonoaudiológicos). 

 Comparecimento aos eventos e apresentações de seus filhos. 

 Participação na Assistência Social (encaminhamentos provisoriamente interrompidos em 2009). 

 Participação na Assistência Social Emergencial: doações de alimentos, roupas, objetos e enxovais 
para recém-nascidos. 

 Participação, caso deseje, do Programa comunidade (oficinas e educação moral-Cristã espírita). 
 
 
Escola de Pais no Programa Familiar 
Realizada uma vez ao mês, aos sábados, no Teatro Meninos de Luz, é um espaço de convivência, ajuda e 
aprendizagem onde psicólogos, direção e profissionais convidados escolhem temas de educação dos 
filhos em comum acordo com os pais e cuja discussão é realizada através de diversas dinâmicas de 
grupo e com exposição de DVDs, filmes ou demais técnicas audiovisuais.  O comparecimento é 
expressivo; os pais se manifestam com grande entusiasmo e as conclusões são realizadas em conjunto 
com os pais, gerando aceitação e aprendizagem.  A Escola de Pais do solar é um sucesso e tem 
diminuído tensões entre filhos/pais e permite melhor relacionamento família/escola.  Alguns temas já 
debatidos: “Adultos exemplificam, crianças reproduzem”, “Crianças Invisíveis”, “Pais Invisíveis” entre 
outros. 



 
 

 

Avaliação dos Pais 
Há no Solar Meninos de Luz avaliação dos pais com o objetivo de estabelecer compromisso sério na 
cooperação com o Solar para a educação conjunta de seus filhos. 
 
São avaliados: controle da saúde de seu filho, participação nas reuniões de pais, nos encontros da Escola 
de Pais, nos eventos pedagógicos, controle da apresentação pessoal (uniforme e higiene) de seu filho, 
uso diário da caderneta escolar, controle da freqüência e pontualidade do filho e entrega de material. 
 
A pontuação é bimestral, feita pelos professores que convivem diariamente com a criança/jovem e pode 
ser acompanhada pelos pais nas Reuniões de Pais.  A pontuação total máxima é de 100 pontos e a 
mínima é de 80 no final do ano para que a criança obtenha o direito de ter sua matrícula renovada no 
ano seguinte. 
 
Esta é uma ferramenta criada em 2003 e que tem sido grande aliada na integração família / escola.  A 
participação dos responsáveis no dia a dia de seus filhos melhorou consideravelmente desde que 
adotamos esse sistema. 
 


