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Mensagem de abertura da Diretoria Executiva Nacional 

 

Cada momento tem seus desafios e oportunidades.  

Este ano não será diferente. Teremos muitos desafios e muitas oportunidades.  

Que atitude teremos como associados, perante esses desafios e oportunidades? 

Por que fazemos o que fazemos pela EPB? 

 Porque todos nós acreditamos que podemos colaborar com os pais a bem educar os 

filhos.  

 Porque acreditamos que crianças com uma boa educação serão melhores cidadãos, terão 

mais sucesso, serão mais felizes e contribuirão para uma sociedade melhor.  

Nossa missão, portanto, continua...  

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

Esta ainda é nossa razão de ser enquanto Escola de Pais do Brasil. 

Estamos vivendo novos tempos, não só na EPB, mas nas famílias, na sociedade, no planeta.  

Tempos turbulentos, nos quais pais e educadores necessitam ainda mais de nosso apoio, da 

nossa colaboração, da nossa contribuição.  

Os novos tempos exigem de nós todos, essa atitude de colaborar, de apoiar e contribuir com os 

pais e educadores.  
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NOVOS TEMPOS, NOVOS RUMOS 

 
Nossa Missão continua... 



Está aí, nosso primeiro grande desafio. Termos todos essa disposição, essa vontade de participar 

deste propósito de cumprirmos a missão da Escola de Pais do Brasil. Imaginem vocês, 600 

pessoas engajadas, participando e colaborando firmemente para levar a contribuição da EPB às 

famílias brasileiras. Essas 600 pessoas somos nós.  

 Quanta coisa podemos fazer juntos!  

 Mas, como? Por novos rumos? 

 Que novos rumos?  

Atualmente a EPB movimenta-se pelos espaços digitais e presenciais, assumindo a importância 

da Era da Informação. 

Mais do que nunca, temos que abrir espaço para novas ideias, novas alternativas, novos formatos 

e formas de atender as necessidades dos pais de hoje.  

Há uma máxima, válida em todos os ramos da atividade humana que nos ensina que  

“O sucesso do passado não garante o êxito no futuro”. 

Entender os pais é o primeiro passo. Os pais de hoje necessitam de ACOLHIMENTO! Sem 

julgamentos, sem censura, sem reprovação. É com essa conduta que vamos conquistar nosso 

público. Os pais querem, em primeiro lugar, ser acolhidos, entendidos em suas dificuldades, em 

seus erros e acertos.  

Toda a nossa comunicação na EPB terá esta perspectiva, esta orientação.  

Lembrando que nosso público não são só os pais, mas também os educadores, as escolas, os 

parceiros, e todas as pessoas com as quais temos relações. 

Por que os pais, educadores, escolas, parceiros, aceitariam nosso convite de participarem de 

nossos eventos? 

 O que eles procuram? O que eles querem? 

 Círculos de Debates? Palestras? Seminários? Cursos? 

Garanto-lhes que esse não é o interesse deles. 

O que então? 

Eles querem encontrar os melhores caminhos para educarem seus filhos para serem bem-

sucedidos como pessoas. Se eles acreditarem que a EPB pode ser o apoio que lhes facilite essa 

missão, então sim, eles poderão aceitar o nosso convite. 

Precisamos, então, melhorar o nosso discurso.  



 

 E de que forma podemos fazer isso?  

Aí sim, por meio dos Círculos de debates, palestras, cursos e outros eventos educativos, de 

forma acolhedora, sem julgamentos, seja no formato on-line ou presencial. 

Acredito que esta será a tônica desta REVISÃO NACIONAL e de toda a nossa atuação enquanto 

EPB. 

 

Dia 21/02 

1 – Abertura oficial da Revisão Nacional da EPB – 2022 

https://youtu.be/0xxcW2AZn9A?t=2 

1. Abertura e Hinos Nacional e da EPB 

2. Mensagem do Conselho Consultivo 

3. Mensagem do Conselho de Educadores 

4. Comunicados da Diretoria Executiva Nacional 

2 – Novos passos da EPB – a missão continua 

1. Apresentação Institucional da EPB 

 Link https://youtu.be/0xxcW2AZn9A?t=1313 

 

2. Círculos – Transparência 

Link: https://youtu.be/0xxcW2AZn9A?t=2745 

 

3. CAC 

Link https://youtu.be/0xxcW2AZn9A?t=3532 
 

4. Programa Reconecte 

Link: https://youtu.be/0xxcW2AZn9A?t=4150 
 

5. Parceria Leo Fraiman 

Link: https://youtu.be/0xxcW2AZn9A?t=4977 

 

6. Curso por faixa etária 

Link: https://youtu.be/0xxcW2AZn9A?t=5557 

3 – Palavra dos Associados da EPB 

1. Respostas às principais questões levantadas pelo Chat do Youtube 

 

E nós só seremos convincentes se realmente acreditarmos que podemos 

ser esse apoio e que podemos ajudá-los a evoluir e a encontrarem o 

melhor caminho para serem os educadores que desejam ser. 
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Dia 22/02 

1 – Abertura dos trabalhos do dia 

Link: https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=24 

1. Mensagem da DEN 

2 – Construindo novos caminhos 

1. Captação de recursos 

Link: https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=217 

 

2. Estatuto 

Link:  https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=1934 

 

3. Divulgação e Comunicação na EPB 

Link:  https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=2483 

 

4. 58º Congresso Nacional 2022 

Link: https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=3162 

 

3 – Palavra dos Associados da EPB 

1. Respostas às principais questões levantadas pelo Chat do Youtube 

4 – Palestra – REALIZANDO O SONHO - implementação e gestão de projetos 

  Dr. Alexandre Weiler – Consultor convidado 

Link: https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=4095 

   

5 – Encerramento da Revisão Nacional – Novos Tempos, Novos Rumos  

Estamos chegando ao final de nossa Revisão Nacional 2022.  

Em nome da Diretoria Executivo Nacional, externamos nosso especial agradecimento a cada 

um de vocês por nos acompanharem nesses dois dias de Revisão Nacional. 

Nosso agradecimento também a todas as pessoas que estiveram envolvidas no planejamento e 

na execução deste evento. 

Aos palestrantes convidados nosso reconhecimento e gratidão. 

Acredito que cumprimos nosso objetivo. Procuramos levar até você, associado, um pouco do 

que a Diretoria Executiva Nacional tem se empenhado em fazer.  

Queremos que neste ano de 2022, o protagonismo das ações da EPB volte a ser das Seccionais, 

conforme planejamento acordado com os RNs, DRs e Presidentes de todas as seccionais, 

núcleos e da unidade Virtual. Eles, com certeza, contarão com a participação de todos vocês, 

associados. 

https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=24
https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=217
https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=217
https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=1934
https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=2483
https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=2483
https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=3162
https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=3162
https://youtu.be/aBYwe3_sY8w?t=4095


Acordamos levar este ano, os eventos da EPB a 15.000 pessoas, por meio de Círculos de 

Debates, Seminários e Palestras. 

Temos como objetivo alcançar 100.000 visualizações de nossos vídeos no Youtube e 

incrementar o alcance de nossas redes sociais e os acessos do site. 

Assim como você, nós temos orgulho de pertencer à EPB.  

 

Mesmo em novos tempos, mesmo em mares nunca dantes navegados, mesmo que tenhamos 

que seguir por novos rumos, não deixaremos de cumprir nossa missão e buscaremos 

incessantemente o reconhecimento da sociedade pelo trabalho que fazemos por meio da 

Escola de Pais do Brasil. 

 

 
 

Para isso, colaboramos com os pais para que seus filhos possam ter esse futuro. 

 Quantos pais sentem-se despreparados para educar seus filhos, mas querem o melhor 

para eles?  

Nós somos a luz que ilumina esse caminho.  

 Quem de nós que estamos aqui pode afirmar que a EPB não lhe ajudou a ser melhor pai 

ou melhor mãe?  

 Que a EPB não fez nenhuma diferença em sua vida, pessoal e familiar?  

 

 

 

Nossa Causa 
Nossa causa é formar pessoas felizes, 

socialmente responsáveis e emocionalmente equilibradas. 

Juntos vamos fazer a história da EPB. Sim, juntos, porque cada um de nós faz parte 

desta história. Ao permanecermos juntos, nada vai nos impedir de realizar a EPB 

que sonhamos. 

oportunidade de serem melhores pais. 

Agora, cada um de nós tem um compromisso consigo mesmo, não com 

os outros, mas consigo, de ajudar outras pessoas a também terem 

essa oportunidade de serem melhores pais. 



Vamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Cada um fazendo a sua parte, cresceremos 

todos juntos, como pessoas, como instituição e como sociedade. 

Não deixe ninguém lhe dizer que você não pode, que você não consegue. Só você sabe a 

capacidade que tem! Só você sabe a força que tem! Só você sabe o quanto você pode fazer 

pelo bem de tantas famílias que precisam de sua colaboração. 

Só você receberá a recompensa por tudo o que você faz e venha a fazer! Orgulhe-se disso! 

Todos nós da Diretoria Executiva Nacional desejamos a cada um de vocês um ano de muitas 

alegrias pelas alegrias proporcionadas a outros pais e seus filhos. 

Que bom que você está junto conosco e acredita nesta causa! 

Agora, a bola está com cada uma das Seccionais, com cada um de vocês. Deixamos cada um de 

vocês mais perto do gol. Aproveite! 

Um Grande e afetuoso Abraço a cada um! Até logo ali... 


