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1. Quem somos?
1.1. Carta do Casal Presidente da Diretoria Execu va Nacional
Dois obje vos nos levam a realizar este RELATÓRIO DE IMPACTO
SOCIAL DA ESCOLA DE PAIS DO BRASIL - EPB 2020:
1⁰ - Apresentar à comunidade, aos pais, educadores e público em
geral, a grandeza dessa ins tuição que generosa e gratuitamente
presta um magníﬁco serviço em favor das famílias e da educação de
crianças, adolescentes e jovens.
2⁰ - Divulgar à Sociedade as a vidades e resultados alcançados em
um ano desaﬁador que nos obrigou a buscar novas formas de
atuação para con nuarmos a cumprir nossa missão ins tucional.
Em 2020, ano a pico, o Brasil como todo o mundo, foi a ngido por
uma surpreendente pandemia que abalou a estrutura polí ca,
econômica e social da Nação. Nesse clima de riscos e incertezas, em
21 de novembro de 2020, em Assembléia Geral Ordinária
presencial, realizada em Mogi das Cruzes/SP, assumimos a
presidência da Diretoria Execu va Nacional - DEN da Escola de Pais
do Brasil eleitos por aclamação.
Ressalta-se que a indicação do nosso nome para a Presidência da
DEN nos honrou e ao mesmo tempo nos deixou conscientes dos
desaﬁos a serem enfrentados. Isso presente, formamos uma
equipe de trabalho com pessoas competentes que, com
desprendimento e comprome mento, dispõe-se a levar adiante
esse Movimento Nacional. Esse “ me” de associados com perﬁs
adequados aos cargos de direção, além do Casal Vice-Presidente, é
composto por oito Casais Diretores que hoje conduzem o des no da
EPB para o mandato de 2020 a 2022.
Fica, de início, o nosso reconhecimento e agradecimento pelo
trabalho prestado pelos gestores anteriores de forma competente e
abnegada. Grande parte dos méritos pela realização das a vidades
da EPB em 2020, deve-se ao Casal Presidente da DEN, Gesmir da
Silva Debre e José Antônio Debre e seus Diretores.
Desde a posse, mobilizamos toda a diretoria e traçamos linhas de
ação visando consolidar e ampliar as boas prá cas de gestão ora em
curso. Em conjunto com o Conselho de Educadores e o Conselho
Consul vo, buscamos ampliar a atuação social da EPB e fortalecer a
interação entre a DEN e as Seccionais aﬁliadas.
Neste Relatório, faz-se necessário apresentar a EPB como
Ins tuição: a Estrutura Organizacional e de Governança, quem faz
acontecer, os resultados alcançados, os impactos da comunicação e
o alcance da sua visibilidade local e Nacional. As ações voltadas para
o fortalecimento das famílias, o conhecimento e a ar culação com o

público alvo; a representa vidade da EPB em espaços de interesse
público por meio das suas aﬁliadas e a transparência como Organização
da Sociedade Civil.
Todos esses tópicos demonstram ao público as realizações do ano 2020
e o potencial da EPB para crescer como Ins tuição vocacionada à sua
missão de “ajudar pais, futuros pais e agentes educadores a formar
verdadeiros cidadãos”.
Nesse contexto, soubemos enfrentar os óbices em 2020 e conseguimos
resultados que nos animam a seguir em frente em prol das famílias
brasileiras.
Agradecemos a Deus por nos inspirar e dar forças para o trabalho, ao
“ me” coeso da DEN, aos Conselhos Fiscal, de Educadores e Consul vo
que nos apoiam inteiramente, aos associados de todas as Seccionais
dos 11 Estados da Federação e ao público que tem par cipado das
a vidades oferecidas pela EPB, razão da existência da Ins tuição.
Por ﬁm, deixamos uma mensagem aos associados da Escola de Pais do
Brasil: «A EPB SERÁ O QUE TODOS JUNTOS FIZERMOS DELA!!»

de origem cristã, sem ﬁns econômicos, de caráter educacional e
ﬁlantrópico, aberta a conexões com todas as raças e credos polí cos ou
religiosos e condição social de seus membros. Movimento inspirado
pelo modelo da “École Pour L'Educa ondesParents” e trazido de
Paris/França pela Madre Inês de Jesus, cônega de Santo Agos nho,
sendo apresentada à sociedade paulistana pelo Pe. Leonel Corbeil.
Em 16 de outubro de 1963, no Colégio Madre Alix na cidade de São
Paulo, em Assembléia Geral Pró-Fundação da Escola de Pais, foi
aprovado o primeiro Estatuto da Sociedade que estabeleceu as normas
para o seu funcionamento. É reconhecida como en dade de U lidade
Pública em nível Estadual, Dec. Lei 8885 de 26/07/1965; e em nível
Municipal, Dec. Lei 1465 de 06/1977.
A sede nacional localiza-se na cidade de São Paulo, à Rua Bar ra, 1094,
no bairro de Perdizes.
Estrutura organizacional e Governança
A estrutura organizacional da EPB encontra-se em sintonia com as
demandas da sociedade por meio da representa vidade de pessoas
que atuam voluntariamente, comprome das com a promoção do
desenvolvimento das famílias, “célula mater da sociedade” brasileira.
Sua estrutura é composta do seguinte organograma:

Iracema Lourdes Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto
Casal Presidente da Diretoria Execu va Nacional
1.2. Sobre a EPB
Abraçar uma causa voluntária é colocar-se à disposição para tornar a
sociedade mais justa e igualitária, apesar das diferentes condições
sociais e de realidades e vivências diversiﬁcadas.
A EPB – Escola de Pais do Brasil optou pela área da Educação e do
Relacionamento Familiar, base da construção da cidadania, da
formação do verdadeiro cidadão e de uma sociedade mais harmoniosa
e solidária.
Há 57 anos, a EPB presta serviço voluntário às famílias brasileiras,
através da atuação das suas Seccionais. A missão é “ajudar pais, futuros
pais e agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos” com a visão
de “ser reconhecida como Associação voluntária de referência em
assuntos de educação e relacionamento familiar”, por meio de um
trabalho preven vo, orienta vo, com metodologia própria, abordando
problemá cas reais e educa vas, por Seccionais atuantes em
11 Estados da Federação em parceria com escolas, empresas,
associações de classe, centros comunitários, condomínios e outros.
Um pouco de história: A EPB é uma pessoa jurídica de Direto Privado,

03

Escola de Pais do Brasil - EPB
Assembléia Geral: Órgão supremo da Associação dentro da Lei e do Estatuto,
cons tuída por todos os associados.
Conselho Fiscal: Fiscalização da gestão ﬁnanceira. Composto por 3 membros tulares e
3 suplentes, eleitos para gestão biênio 2020 - 2022.
Diretoria Execu va Nacional: Órgão superior na hierarquia administra va. Cons tuída
de 1 casal Presidente, 1 casal Vice-Presidente e 8 casais Diretores, eleitos para a gestão
biênio 2020 - 2022.
Órgãos de Assessoramento: Órgãos de cooperação e orientação à Diretoria Execu va
Nacional, com mandato de 2 anos.
Conselho Consul vo: Cons tuído pelos casais Representantes Nacionais – RN's, casal
Presidente da Diretoria Execu va Nacional – DEN, casal Presidente do Conselho de
Educadores – CEDUC e casais ex-Presidentes da Diretoria Execu va Nacional, em
a vidade. Hoje com 15 casais membros.
Conselho de Educadores: Composto de no mínimo 12 membros, e no máximo 30 e do
casal Presidente da Diretoria Execu va Nacional. Hoje com 21 Conselheiros.

Durante o ano de 2020 e, em especial após a posse da nova Diretoria da DEN, foram tomadas
medidas para manter, ampliar e fortalecer as boas prá cas de gestão, como:
§ Reformular o site da EPB Nacional;
§ Criar a Comissão de Comunicação Digital;
§ Trabalhar conjuntamente com o Conselho de Educadores na elaboração do por ólio de
produtos da EPB, aproveitando o meio digital para comunicação;
§ Realizar um trabalho externo, através de empresa especializada num “projeto de
posicionamento”, para entender melhor o público-alvo da EPB;
§ Ampliar a divulgação de eventos internos da EPB pela DEN;
§ Fortalecer, através da Diretoria de Integração Nacional, as Seccionais que necessitam de
apoio quanto à captação e formação de novos associados, além de treinamento para u lização
de plataformas digitais;
§ Promover, através da Diretoria de Norma zação e Apoio às Seccionais, a revisão dos
conteúdos e dos formulários de a vidades das Seccionais, já para o 1º semestre de 2021,
passando do meio sico para o virtual;
§ Aperfeiçoar o cadastramento informa zado atual, pra cado pela Diretoria Financeira e
Patrimonial;
§ Abranger mais Municípios e a ngir as pessoas desejosas em par cipar a vamente da EPB,
através da Diretoria de Comunicações.

Representantes Nacionais – RN's: casais Representantes da EPB em cada Estado e no
Distrito Federal. Hoje são 11 casais RN's nos Estados: Alagoas, Bahia, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo.
Dirigentes Regionais – DR's: Hoje são 20 Dirigentes Regionais - DR's.
Seccionais e Núcleos: São Associações aﬁliadas à Escola de Pais do Brasil. Hoje, estão
instaladas 46 Seccionais e 7 Núcleos em 53 cidades de 11 Estados da Federação.
As Seccionais têm personalidade jurídica e estatuto próprios e funcionam com
assistência e reconhecimento expresso da Diretoria Execu va Nacional.
Governança
Em 21 de novembro de 2020, a EPB elegeu em Assembléia Geral Ordinária a nova
Diretoria Execu va Nacional, cuja liderança a cargo do Casal Presidente, vem
desenvolvendo intenso trabalho de consolidação de estratégias e controles
necessários para a expansão da atuação da associação e ao enfrentamento dos novos
desaﬁos impostos pelos tempos atuais.
As estratégias têm sido implementadas pela Diretoria Execu va Nacional com apoio
dos Conselhos Consul vos e de Educadores e envolvimento dos 596 associados das
46 Seccionais e 7 Núcleos.
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Conheça a
equipe de Governança:
Diretoria
Casal Presidente Iracema Lourdes Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto –
Seccional de Florianópolis/SC
Casal Vice-Presidente Marlene de Fá ma Merege Pereira e José Carlos Pereira –
Seccional de Curi ba/PR
Casal Diretor de Doutrina Teresinha Bunn Besen e Brani Besen – Seccional de
Florianópolis/SC
Casal Diretor de Comunicações Sônia Maria Ferreira Santos e José Geraldo dos
Santos – Seccional de João Monlevade/MG
Casal Diretor Financeiro e Patrimonial Joana Angélica Ferraz Campos Cezimbra e
Reinaldo Almeida Cezimbra – Seccional de Salvador/BA
Casal Diretor de Congresso Cinthia San ni Alves de Oliveira e Célio Alves de
Oliveira – Seccional de Joaçaba e Herval D'Oeste/SC
Casal Diretor de Integração Nacional Marama Farias Labrunie e Marcos Moraes
Labrunie – Seccional de Salvador/BA
Casal Diretor Administra vo Patrícia Zane Faria e Antônio Marcos Faria –
Seccional de Campo Grande/MS
Casal Diretor de Norma zação e Apoio às Seccionais Vera Lúcia Canal Spricigo e
Orlando Spricigo – Seccional de Videira/SC
Casal Diretor de Relações Públicas e Sociais Rikeny Faria Campos Cordeiro e João
Bosco Cordeiro – Seccional de Rio Verde/GO
Apoio Administra vo
Secretária Execu va Alber na Piza – São Paulo/SP
Conselho Fiscal
Titulares - Celso Luiz Christ – Seccional de Erechim/RS
Lorivanda Barbosa de Oliveira Neto – Seccional de Campo Grande/MS
Miguel Rosa dos Santos – Seccional de Goiânia/GO
Suplentes - Carolina Borges de Oliveira – Seccional de Curi ba/PR
Suzivane Ba sta da Silva Amaral – Seccional de Recife/PE
Hélio de Almeida Gomes – Seccional de Belo Horizonte/MG
RN/SP – Casal Presidente Regina Lustre Azevedo Gabriele e Armando Gabriele
Filho – Seccional de São Paulo/SP

IRACEMA LOURDES SIMIONI WOBETO
E JOSÉ ALBERTO WOBETO
Seccional da Grande Florianópolis-SC
Casal Presidente

SC

BA

TERESINHA BUNN BESEN
e BRANI BESEN
Seccional de Grande Florianópolis-SC
Casal Diretor de Doutrina

JOANA ANGÉLICA FERRAZ C. CEZIMBRA
e REINALDO ALMEIDA CEZIMBRA

Seccional de Salvador - BA
Casal Diretor Fin. e Patrimonial

MARLENE DE FÁTIMA MEREGE PEREIRA
E JOSÉ CARLOS PEREIRA
Seccional de Curitiba-PR
Casal Vice-Presidente

SÔNIA FERREIRA SANTOS
e JOSÉ GERALDO

Seccional de João Monlevade-MG
Casal Diretor de Comunicações

CINTHIA SANTINI ALVES DE OLIVEIRA
e CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA
Seccional Joaçaba/Herval D’Oeste-SC
Casal Diretor de Congresso

SC

PATRÍCIA ZANETTI FARIA
e ANTONIO MARCOS FARIA
Seccional de Campo Grande-MS
Casal Diretor Administrativo

MS

BA

MARAMA FARIAS LABRUNIE
e MARCOS MORAES LABRUNIE
Seccional de Salvador-BA
Casal Diret. de Integ. Nacional

SC

VERA LUCIA CANAL SPRICIGO
e ORLANDO SPRICIGO
Seccional Videira-SC
Casal Dir. Norm. Apoio às Seccionais

RYKENY FARIA CAMPOS CORDEIRO
e JOÃO BOSCO CORDEIRO SILVA

LORIVANDA BARBOSA DE O. NETO
Seccional de Campo Grande-MS
Conselho Fiscal Titular

HÉLIO GOMES
Seccional de Belo Horizonte-MG
Conselho Fiscal Suplente

MS

RS

CELSO LUIZ CHRIST
Seccional de Erechim-RS
Conselho Fiscal Titular

GO

MIGUEL ROSA DOS SANTOS
Seccional de Goiânia-GO
Conselho Fiscal Titular

MG

Seccional de Rio Verde-GO
Casal Dir. Rel. Públicas e Sociais

GO

MG

CAROLINA BORGES DE OLIVEIRA
Seccional de Curitiba-PR
Conselho Fiscal Suplente

PR

SUZIVANE AMARAL
Seccional de Recife-PE
Conselho Fiscal Suplente

PE
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Conselho Consul vo:
RN/AL – Casal Terezinha Sampaio Falcão e Djalma Navarro Falcão – Seccional
de Salvador/BA
RN/BA – Casal Maria Izabel Passos Imbiriba e José Luiz de Lalor Imbiriba –
Seccional de Salvador/BA
RN/GO – Casal Marlene Calixto da Mota Brito e Carlos Vieira de Brito –
Seccional de Goiânia/GO
RN/MS – Casal Lorivanda Barbosa de Oliveira Neto e Antônio Clemente
Oliveira Neto – Seccional de Campo Grande/MS
RN/MG – Casal Ana Maria de Oliveira Silva e Murilo Mar ns da Silva – Seccional
de Belo Horizonte/MG
RN/PB – Casal Maria Lúcia Teixeira Nunes e Antônio Ferreira Nunes – Seccional
de Campina Grande/PB
RN/PR – Casal Helena Maia da Silva e José Ariston da Silva – Seccional de
Curi ba/PR
RN/PE – Casal Edna Morais da Silva Cunha Araújo e Antônio Sérgio de Araújo –
Seccional de Recife/PE
RN/RS – Casal Marilene Rauber Ebone e José Adoril Ebone – Seccional de
Marau/RS
RN/SC – Casal Maria de Fá ma do Espírito Santo Baldissera e Idovino
Baldissera – Seccional de Videira/SC
Casal Presidente da DEN – Iracema Lourdes Simioni Wobeto e José Alberto
Wobeto – Seccional da Grande Florianópolis/SC

Conselho de Educadores:
Casal Presidente Regina Célia Simões de Mathis e Ruy de Mathis –São
Paulo/SP
Casal Presidente da DEN – Iracema Lourdes Simioni Wobeto e José Alberto
Wobeto – Seccional da Grande Florianópolis/SC
Frei Almir Ribeiro Guimarães OFM – Rio de Janeiro/RJ
Padre João Edênio do Vale – São Paulo/SP
Helena Maria Siqueira Sigaud – São Paulo/SP
Maria Cris na Siqueira de Souza Campos – São Paulo/SP
Verônica A. da Mota Cezar Ferreira – São Paulo/SP
Casal Ilham El Maerravi e Jean Khater Filho –São Paulo/SP
Casal Maria Rita Seixas e José Carlos Seixas – São Paulo/SP
Casal Zilpha Carvalho Nascimento e Ivo Nascimento – São Paulo/SP
Casal Cinthia San ni Alves de Oliveira e Célio Alves de Oliveira – Seccional de
Joaçaba e Herval D'Oeste/SC
Casal Edna Morais da Silva Cunha Araújo e Antônio Sérgio de Araújo –
Seccional de Recife/PE
Casal Valéska Machado da Silva Walber e Everson Alceu Walber – Seccional de
Carazinho/RS

Casal Presidente do Conselho de Educadores – Regina Célia Simões de Mathis e
Ruy de Mathis – Seccional de São Paulo/SP
Casal Ex-presidente da DEN - Darlene Luzia Pereira Silva e Onildo Alves da Silva
– Seccional de Goiânia/GO
Casal Ex-presidente da DEN - Terezinha Sampaio Falcão e Djalma Navarro
Falcão – Seccional de Salvador/BA
Casal Ex-presidente da DEN - Gesmir da Silva Debre e José Antônio Debre –
Seccional de Mogi das Cruzes/SP
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Linha pedagógica:

EPB em ação

É deﬁnida por um grupo mul disciplinar de pessoas de notória competência
educacional, entre estes, pedagogos, médicos, psicólogos e sociólogos que
compõem o Conselho de Educadores da Escola de Pais do Brasil.
Obje vos:
§

Capacitar e aprimorar a formação de pais, futuros pais, cuidadores e
educadores.

§

Valorizar, fortalecer e defender a família.

§

Conscien zar da paternidade e maternidade responsáveis.

§

Preparar os pais para o mundo em constante mudança na perspec va de
uma educação integral do ser humano.

§

Atualizar e transmi r conhecimentos básicos de psicologia e de técnicas
pedagógicas que favoreçam a reformulação de conceitos e a melhoria da
convivência entre pais e ﬁlhos.

Público-alvo:
Pais, futuros pais e agentes educadores
Como funciona:
A EPB atua na área de educação e atualização, ajudando pais, futuros pais e
agentes educadores, no sen do de melhor conduzir seus ﬁlhos e educandos a
par r de reﬂexões e da conscien zação do seu papel de educadores.
O trabalho da EPB é voluntário e gratuito, desenvolvido por associados
devidamente capacitados para realizarem CICLOS DE DEBATES em 7
encontros, 1 vez por semana, com duração de uma hora e meia, quando os
par cipantes, a par r de suas experiências, discutem e compar lham
dúvidas, preocupações, diﬁculdades para educar e possíveis caminhos a
serem buscados.
O caráter é preven vo e permite, através da sua metodologia, manter o
interesse dos pais, pois enfoca a real problemá ca educa va de cada grupo,
de forma dinâmica e intera va.
O Ciclo de Debates abrange um temário, assim distribuído:
1º. Educar é um desaﬁo.
2ª. Valores e limites na educação.
3º. Pai, mãe e agentes educadores.
4º. A educação do nascimento à puberdade.
5º. Adolescência: o segundo nascimento.
6º. A sexualidade no ciclo de vida da família.
7º. Cidadania e cultura da paz.
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Bene cios Esperados:
§
§
§
§
§

Melhoria na comunicação, no diálogo e na convivência entre pais e ﬁlhos.
Deﬁnição de limites de forma mais adequada.
Melhor orientação para uma sexualidade sadia e responsável.
Prevenção quanto aos riscos sociais.
Melhor atendimento às necessidades dos ﬁlhos, preparando-os para o
“mundo”.

Eixos de Ação:
·
·
·

Ar culação com escolas e ins tuições aﬁns.
Capacitação/qualiﬁcação de pais e educadores sobre o processo
educa vo na família.
Difusão e divulgação de conteúdo sobre educação e relacionamento
familiar.

O que nos Mo va:
·

A educação de crianças, adolescentes e jovens e a melhoria do seu
relacionamento familiar.

O que fazemos para a ngir o Público-Alvo:
·
·
·
·
·
·

Ciclos de Debates.
Webinars.
Cursos.
Palestras.
Seminários
Outros.
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NOSSOS NÚMEROS
Sendo 2020 um ano a pico e desaﬁador, coube à EPB se reinventar e adaptar sua forma de trabalhar, passando
da modalidade presencial para ação virtual, com o obje vo de atender às novas demandas. Isso foi possível por
conta da experiência de 58 anos de atuação, mas principalmente por contar com um grupo de pessoas
voluntárias competentes, comprome das e capazes de gerir ações, mesmo em condições adversas, voltadas
para nossa MISSÃO.
§
§
§
§
·
·
·
·
·
§

53 unidades aﬁliadas, sendo 46 Seccionais e 7 Núcleos.
Presença em 11 Estados da Federação: AL, BA, GO, MS, MG, PB, PE, PR, RS, SC e SP.
596 voluntários associados, dentre os quais 256 casais.
Realização de 13 Ciclos de Debates, sendo 9 presenciais e 3 à distância.
559 par cipantes (circulistas) de Ciclos de Debates.
299 cer ﬁcados concedidos.
624 ﬁlhos de circulistas beneﬁciados.
28 circulistas indicados para o Curso de Aprofundamento e Capacitação – CAC.
Ciclos de Debates presenciais e à distância – período 2014 a 2020.
Revisões para capacitação dos associados
Revisões Locais: Realizada em 5 Seccionais, com 123 par cipantes.
Revisões Regionais: Em 6 Seccionais, com 86 par cipantes.
Revisões Estaduais: Em 9 Seccionais, com 98 par cipantes.
Revisão Interestadual Sul: Es veram presentes 181 associados de20 Seccionais e 1 Núcleo.
Revisão Nacional: par ciparam 33 associados de 13 Seccionais.

§

Seminários
Foram realizados em 5 Seccionais
368 par cipantes.
§
Revista publicada com ragem de 2000 exemplares.
§
Outras a vidades
Palestras, reuniões, cursos, eventos sociais, par cipação nos Conselhos Municipais. Par ciparam:
31 Seccionais.
274 a vidades realizadas.
5.757 pessoas alcançadas.
Lives e Webinars.
Lives – 47 realizadas, com 835 par cipantes ao vivo.
Webinars – 34 transmi das ao vivo no YouTube, com 45.500 visualizações.
Canal do YouTube
2.300 inscritos
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2. IMPACTOS DA COMUNICAÇÃO
VISIBILIDADE LOCAL E NACIONAL

As redes sociais (Instagram, Facebook,
Youtube, WhatsApp...) receberam
destaque no trabalho desenvolvido pela
EPB ao longo do ano, com estratégias
para atender as novas demandas.

Foram incontáveis inserções na mídia.
Eventos e postagens realizadas que
revelaram a credibilidade na instituição e
a capacidade de exercer sua MISSÃO,
apresentando à Sociedade suas
competências e levando-a a participar
ativamente dos eventos quando abertos
ao público em geral.
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3. FORTALECIMENTO DAS FAMÍLIAS
A Escola de Pais do Brasil é uma Organização da
Sociedade Civil, estruturada em forma de Associação Sem
Fins Lucra vos.
As Organizações da Sociedade Civil – OSC's podem ser
caraterizadas pela associação de pessoas em torno de
obje vos comuns, ao abraçarem uma causa. Um espaço
privilegiado para o estabelecimento de laços e relações de
proximidade, no qual, por meio da cooperação,
confrontação e negociação, interesses privados podem
ser conﬁgurados em causa de interesse público.

11

O QUE PRETENDE A EPB?
A preservação e o bom relacionamento familiar, atuando na área da educação para manter os valores
permanentes e inerentes à formação de crianças, adolescentes e jovens. A contribuição educacional da EPB se dá
junto aos pais e educadores.
Para tanto realiza eventos como Congressos Nacionais, Seminários, Ciclos de Debates, Webinars, que visam
desenvolver as capacidades e competências de pais, educadores e público par cipante, abordando temas ligados
às áreas da Educação, Pedagogia e Psicologia.
O Ciclo de Debates é a ação prioritária da EPB e por esse meio se torna possível o compar lhamento do temário
educa vo e a troca de experiências do grupo de pais e educadores na ação educa va dos ﬁlhos e educandos. Alguns
relatos de par cipantes dos Ciclos de Debates on-line testemunham o alcance posi vo do trabalho da EPB. São
sen mentos expressos nas avaliações desta a vidade:
§ “Contribuiu para melhorar o diálogo na minha família, especialmente com meu ﬁlho de 19 anos e contribuiu
também para colaborar com minha ﬁlha na educação da minha neta.“ Tereza Feitoza Costa da Silva - Teotônio
Vilela/AL
§ “... Dividir melhor meu tempo. Atentar mais para o tempo com meus ﬁlhos, seus tempos em tela, qualidade do
tempo em que passamos juntos, enﬁm foi de grande aprendizado”. (Janaina Carvalho Bono-Curi ba/PR
§ “Passei a olhar minhas a tudes em família e também passei a conversar mais com minha ﬁlha e com meu
marido sobre a educação dela. Ajudou muito a nós como pais e nos orientou nas a tudes com relação a
educação, os estudos e também como lidar com confrontos (Birras) que enfrentamos com ela”. Carolyne
Bitencourt Torres – Campinas/SP
§ “Com certeza as reﬂexões sobre o papel dos pais, a importância da ro na, os limites e os vínculos formados
na família contribuíram de forma posi va na minha formação enquanto mãe. Os diálogos em minha casa
foram muito bem orientados pelo que aprendi com a EPB. Vocês estão de parabéns!“Flávia Mendonça da Silva
Ribeiro - Trindade/GO
§ “Tenho que agradecer a EPB. Ela ajudou muito na educação de minha família” (depoimento anônimo).
§ “Principalmente em se tratando de adolescente, devo muito a essa en dade. Com essa educação de princípios e
valores vamos formar ﬁlhos empreendedores e não ﬁlhos “esperadores” de heranças e prêmios. Obrigado EPB
por esse trabalho fantás co”(depoimento anônimo).
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4. CONHECIMENTO E ARTICULAÇÃO
COM O PÚBLICO-ALVO
Para cumprir a MISSÃO da EPB de “ajudar pais, futuros pais e agentes
educadores a formar verdadeiros cidadãos”, conhecer seu público-alvo
cons tui uma estratégia para orientá-lo de forma adequada e atender
às suas necessidades.
As demandas virtuais exigem adaptação e inovação para mo var e
envolver as pessoas que procuram a EPB diante dos freqüentes desaﬁos
na educação dos seus ﬁlhos e educandos.
Hoje, mais do que nunca, os avós fazem parte deste público-alvo
porque muitos assumem a responsabilidade em relação aos seus netos,
por diversos mo vos. É comum estas pessoas par ciparem dos Ciclos de
Debates e se atualizarem nas questões educacionais, se tornando aptas
na condução dessa nova geração.
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5. REPRESENTAÇÕES DA EPB EM ESPAÇOS
DE INTERESSE PÚBLICO
A EPB através de ações de várias Seccionais tem se vinculado aos Conselhos Municipais:
§ Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
§ Conselho Tutelar.
§ Conselho de Assistência Social.
§ Conselho Municipal da Comunidade.
§ Conselho Municipal da Habitação.
§ Conselho Municipal An drogas – COMAD.
§ Conselho Municipal da Mulher.
§ Conselho Municipal de Segurança.
§ Conselho Municipal da Terceira Idade.
Par cipa ainda da:
§ ONG Cruzada para a Dignidade das Famílias – Anápolis/GO.
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6. TRANSPARÊNCIA
A EPB exige que seja uma Ins tuição com absoluta transparência, equidade e
responsabilidade. Princípio primordial garan dor de uma governança legí ma e
sustentável.

O Balanço ﬁnanceiro do período 01/01/2020 a 31/012/2020, com totais a vo
e passivo em R$ 377.452,38 foi aprovado pelo Conselho Fiscal.

A EPB está sujeita ao crivo do Conselho Fiscal que através de parecer
aprova a prestação de contas anual.
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7. Convite à Par cipação
Ao concluir esse Relatório de Impacto Social 2020, se faz imperioso
um convite às pessoas que se predispõem a servir, para que venham
integrar-se à EPB como voluntários, dando con nuidade e
fortalecendo a caminhada de 57 anos de prestação de serviços à
sociedade brasileira.

Agora, com a u lização das mídias de comunicação social, a EPB
pode ampliar sua ação e a ngir o público-alvo em milhares de
pessoas. Mas, para isso será importante e necessário a ampliação do
grupo de voluntários que acreditam na FAMÍLIA com seus VALORES
permanentes e por conseqüência, numa SOCIEDADE MELHOR.
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