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Seccional Joaçaba e Herval d’Oeste 

A Escola de 
Pais do Brasil 
Missão, Visão e Valores

MISSÃO
Ajudar pais, futuros pais e agentes educadores a 
formar verdadeiros cidadãos.

VISÃO
Ser reconhecida como Associação voluntária de 
referência em assuntos de educação e relacionamen-
to familiar.

VALORES
O respeito ao ser humano e à vida. A Família como 
principal agente formador da Sociedade. A moral, a 
ética, a transparência e a cidadania. A liberdade e a 
justiça.

OBJETIVOS
Atualizar pais e educadores em práticas e princípios 
psicopedagógicos. Promover maior aproximação 
família- escola, na perspectiva de uma educação 
integral do ser humano. Melhorar a conscientização 
do nosso público alvo de sua responsabilidade na 
formação dos filhos, no seu próprio desenvolvimen-
to e nos inter-relacionamentos.

PÚBLICO ALVO
Pais, futuros pais, cuidadores, agentes educadores e, 
indiretamente a própria criança.
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HOFFELDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CIMENTO, AREIA, 
TIJOLOS, TELHAS, TINTAS

MATERIAIS ELÉTRICOS, 
CERÂMICA, TUBOS E CONEXÕES

Fones (49) 3523.1121 - 99107.2824

Rua Dois Irmãos, 70 - Luzerna - SC
E-mail: hoffeldermateriais@gmail.com
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A família, em lockdown, 
“se olha” no espelho

Vida longa e saudável: 
quem não quer?

Viver com qualidade 
versus viver com medo 
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Webinars da Escola 
de Pais do Brasil

Cinco razões por que ficou tão 
difícil dar limites e o que você 
pode fazer a respeito

Família: caminho para 
independentizar x família: 
caminho para instabilizar

Os primeiros mil dias 
e a terceirização infantil

31
Quem é diagnosticado com 
Câncer pode praticar pilates?

32
Acolhida dos “novos” na família: 
noras, genros e netos

28
Da enxada ao mouse:
O que mudou no papel parental?

36 Para além do certo
e do errado

39
O acolhimento como 
fio condutor Nos próximos 
anos de “novo normal”

41
Competências fundamentais 
para o trabalho no futuro

10
Relações sócio-familiares 
no contexto virtual: um novo tempo! 
Uma nova lógica

34 As cinco linguagens do amor
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Relacionamentos: 
aprendizagem e trocas afetivas




























































































