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Programa de Integração 

“Só se aprende a fazer fazendo e só fazendo se sabe do quanto se é capaz” 

 

TEXTO REFORMULADO EM MARÇO DE 2016 E ADAPTADO EM NOVEMBRO DE 2021 PARA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA     
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O QUE É A ESCOLA DE PAIS DO BRASIL 

 Um pouco de história: 

No início dos anos 60 do séc. XX, a família passava por abalos muito significativos que 

a levariam a grandes transformações nas décadas seguintes. Os pais, face às novas 

demandas da sociedade, achavam-se preocupados quanto à educação dos seus 

filhos. No Brasil, particularmente o ano de 1963, foi de fortes conflitos político-sociais: 

greves, desafios ao governo constituído, tudo levando a um confronto que desaguaria 

no movimento armado de 31 de março de 1964. 

Foi em meio a essa situação de conflito social, que atingia a grande maioria da 

população brasileira e trazia enormes preocupações às famílias que, atento a essa 

problemática, um grupo de religiosos da Igreja Católica, juntamente com inúmeros 

casais, na cidade de São Paulo, reuniram-se com a finalidade de estruturar um 

movimento que pudesse ajudar os pais na difícil tarefa de educar os filhos. Liderados 

por Madre Ignes de Jesus, Pe. Corbeil, Maria Junqueira Schmidt, casal Alzira e Antonio 

Lopes, entre tantos outros, esse grupo, em 16 de outubro de 1963, no salão nobre do 

Colégio Madre Alix, na cidade de São Paulo, aprovou o primeiro Estatuto da Sociedade 

que estabeleceu as normas para o seu funcionamento. Nascia a Escola de Pais! 

Sua primeira diretoria ficou assim constituída: 

Presidente de Honra: Padre Leonel Corbeil 

Presidente: Casal Alzira e Antonio Fernandes Lopes   

Vice-Presidente: Casal Francisco Papaterra Limongi   

1º Secretário: Aluisio Camargo   

2º Secretário: Aluysio Geraldo F. Camargo   

1º Tesoureiro: Claudio Cinelli  

2º Tesoureiro: Walfrido de Souza Freitas  

Esta Assembleia de fundação contou com a presença de 58 casais, além de 13 

religiosos católicos (padres e freiras). Os fundadores da Escola de Pais, embora 

católicos, não subordinaram o movimento à sua igreja e o tornaram aberto a todos os 

casais, independente de raça, condição social, credo religioso ou filiação política. 

A semente da Escola de Pais caiu em terreno fértil. Já no seu 1º Congresso Nacional, 

em 1964, estiveram presentes delegações de algumas cidades do interior de São Paulo 

e dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e 

Ceará, ainda que não estivessem com núcleos da Escola de Pais devidamente 

formados. 

Desde o início, a Escola de Pais se preocupou com a formação dos seus líderes e com 

um temário capaz de atender às necessidades dos pais e conseguir as mudanças 

familiares perseguidas por seus fundadores. Para tanto, formou um Conselho Técnico 

Superior, embrião do futuro Conselho de Educadores. 
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Em 22 de junho de 1966, a entidade realizou uma Assembleia Geral Extraordinária para 

reforma dos seus estatutos. Essa reforma trouxe importantes alterações para o seu 

funcionamento: alterou o nome para Escola de Pais Nacional, cuja sede permaneceu 

em São Paulo, e criou um Conselho Consultivo, posteriormente denominado Conselho de 

Educadores. Este importante órgão da instituição era, como ainda hoje, responsável pela 

orientação psicopedagógica do movimento. Foi formado por importantes educadores e 

profissionais da área de educação. 

Esse primeiro Conselho, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, ficou assim 

constituído: Profa. Maria Junqueiro Schmidt, madre Cristina Maria, Profa. Terezinha Fran, 

Profa. Consuelo Soares Neto, Pe. Huylo Quintanilha, Pe. Paul Eugène Charbonneau e os 

casais: Oswaldo de Barros, Luiz Arrobas Martins, Odilon de Melo Franco, Joaquim Souza 

Campos e Hain Gruspun. 

Em 10/09/1976 a AGE altera parcialmente os Estatutos para modificar o nome da entidade 

que a partir de então passa a se chamar ESCOLA DE PAIS DO BRASIL. 

O movimento crescia ano após ano, atingindo o seu ponto culminante em 1983 quando 

contava com 155 Seccionais e reunia em seus congressos nacionais cerca de 2.000 

participantes. Toda esta expansão foi conseguida, embora com dificuldades pontuais, 

sem sacrifício de sua unidade doutrinária e sua estrutura institucional. Por elementar e 

justo reconhecimento deve-se salientar o papel insuperável do casal Antonio e Alzira 

Lopes, que presidiu a Escola de Pais durante 21 anos (1963 a 1984), com sucessivas 

reeleições. Durante esse longo período, Dona Alzira – como se tornou nacionalmente 

conhecida no universo da EPB – foi de grande importância na expansão do movimento: 

conseguiu manter a EPB em todo o território nacional, trabalhando da mesma maneira, 

com uniformidade de propósito, temário e metodologia. Sob a direção deste casal, a EPB 

influenciou movimentos similares na América do Sul e Portugal. 

A ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE PAIS DO BRASIL: 

A Associação Escola de Pais do Brasil, é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, de 

origem cristã, supra confessional, sem fins econômicos, de caráter filantrópico e 

educacional. Um movimento particular de voluntariado, gratuito que está aberto a pais e 

educadores de qualquer raça, condição social, credo político, religioso ou nível intelectual. 

Seu trabalho representa um “aprendizado em ação”, ajudando os pais a encontrar 

caminhos para os problemas que os afligem em sua tarefa educativa. 

Sua sede nacional, no momento, é em São Paulo, à 

Rua Bartira, 1094 – Perdizes – CEP: 05009-000 – Tel./fax: (11) 3679-7511 

 

https://escoladepais.org.br/contato/ 

Site: https://escoladepais.org.br/ 

 

 

https://escoladepais.org.br/contato/
https://escoladepais.org.br/
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 ESTRUTURA LEGAL: 

 

 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: Órgão supremo da Associação e, dentro 

dos limites da lei e do Estatuto, toma toda e qualquer decisão do seu interesse. Suas 

deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

 

 Diretoria Executiva Nacional: Órgão superior na hierarquia administrativa, sendo de 

sua competência administrar a entidade e desenvolver ações para o seu normal 

funcionamento. Decide sobre todo e qualquer assunto de ordem econômico-financeira, 

administrativa, jurídica ou social de interesse da Associação, nos termos da lei e do 

Estatuto. É composta de Presidente de Honra: Margarida e Manuel Lessa Ribeiro (in 

memoriam), um casal presidente, um casal vice-presidente e oito casais diretores. 

ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL 

Presidência: Iracema Lourdes Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto 

Vice-presidência: Marlene de Fátima Merege Pereira e José Carlos Pereira 

Congresso: Cinthia Santini Alves de Oliveira e Célio Alves de Oliveira 

Doutrina: Teresinha Bunn Besen e Brani Besen 

Comunicação: Sonia Maria Ferreira Santos e José Geraldo dos Santos 

Normatização: Vera Lúcia Canal Spricigo e Orlando Spricigo 

Financeiro e Patrimonial: Joana A. F. C.  Cezimbra e Reinaldo Almeida Cezimbra 

Integração Nacional: Marama Farias Labrunie e Marcos Moraes Labrunie 

Relações Públicas: Leide Leal Costa e Francisco Carlos Costa 

Administrativo: Patrícia Zanetti Faria e Antonio Marcos Faria 

Diretoria Adjunta de Apoio a Inovação: Camila Oliveira Leopoldo e Frederico 

Leopoldo.  

 

 

 Conselho Fiscal: Composto de três membros titulares e igual número de suplentes. 

Tem a responsabilidade de examinar os livros de escrituração, com poderes para 

apreciar os relatórios de desempenho financeiro e contábil e de operações patrimoniais. 

ATUAL CONSELHO FISCAL 

Membros Titulares: Celso Luiz Christ, Lorivanda Barbosa de Oliveira Neto, 

Miguel Rosa dos Santos 

Membros Suplentes: Carolina Borges de Oliveira,  

Suzivane Batista da Silva Amaral, Hélio de Almeida Gomes 
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 Órgãos de Cooperação e Orientação: Formados pelo Conselho Consultivo e 

Conselho de Educadores. 

 

 Conselho Consultivo – Tem por finalidade assessorar a Diretoria Executiva 

Nacional, prestando-lhe cooperação permanente. Apreciar e emitir parecer em matéria 

considerada de relevância, nas áreas administrativa e operacional. É composto pelos 

casais Representantes Nacionais (RN’s), pelos casais ex-presidentes da Diretoria 

Executiva Nacional (DEN), pelo casal-presidente da DEN e pelo casal-presidente do 

Conselho de Educadores. 

ATUAL CONSELHO CONSULTIVO 

Presidentes: Regina Lustre Azevedo Gabriele e Armando Gabriele 

Conselheiros: Conselho Consultivo 

RN/SP – Regina Lustre Azevedo Gabriele e Armando Gabriele Filho – Seccional 

de São Paulo/SP 

RN/AL –Terezinha Sampaio Falcão e Djalma Navarro Falcão – Seccional de 

Salvador/BA 

RN/BA –Maria Izabel Passos Imbiriba e José Luiz de Lalor Imbiriba – Seccional de 

Salvador/BA 

RN/GO – Marlene Calixto da Mota Brito e Carlos Vieira de Brito – Seccional de 

Goiânia/GO 

RN/MS – Lorivanda Barbosa de Oliveira Neto e Antônio Clemente Oliveira Neto – 

Seccional de Campo Grande/MS 

RN/MG – Ana Maria de Oliveira Silva e Murilo Martins da Silva – Seccional de Belo 

Horizonte/MG 

RN/PB – Maria Lúcia Teixeira Nunes e Antônio Ferreira Nunes – Seccional de 

Campina Grande/PB 

RN/PR – Helena Maia da Silva e José Ariston da Silva – Seccional de Curitiba/PR 

RN/PE – Edna Morais da Silva Cunha Araújo e Antônio Sérgio de Araújo – 

Seccional de Recife/PE 

RN/RS – Marilene Rauber Ebone e José Adoril Ebone – Seccional de Marau/RS 

RN/SC – Maria de Fátima do Espírito Santo Baldissera e Idovino Baldissera – 

Seccional de Videira/SC 

Presidente da DEN – Iracema Lurdes Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto – 

Seccional da Grande Florianópolis/SC 

Presidente do Conselho de Educadores – Regina Célia Simões de Mathis e Ruy 

de Mathis – Seccional de São Paulo/SP 

 Ex-presidente da DEN - Darlene Luzia Pereira Silva e Onildo Alves da Silva – 

Seccional de Goiânia/GO 

 Ex-presidente da DEN - Terezinha Sampaio Falcão e Djalma Navarro Falcão – 

Seccional de Salvador/BA 

Ex-presidente da DEN - Gesmir da Silva Debre e José Antônio Debre – Seccional 

de Mogi das Cruzes/SP 
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Conselho de Educadores – Formado por pessoas de notória competência educacional 

e do casal-presidente da DEN. Compete ao Conselho de Educadores a orientação 

doutrinário-filosófica da EPB, o planejamento do Congresso Nacional e a definição de 

metodologias e temas dos círculos de debates. 

 

ATUAL CONSELHO DE EDUCADORES 

Presidentes: Regina Célia e Ruy de Mathis 

Conselheiros do Conselho de Educadores: 

Frei Almir Ribeiro Guimarães; Helena Sigaud, Ilham e Jean Khater Filho; Pe. João 

Edênio Valle; Maria Christina Siqueira de Souza Campos; Maria Rita e José Carlos 

Seixas; Verônica e Enéas Cezar-Ferreira; Zilpha e Ivo Nascimento, Edna M. da 

Silva Cunha Araújo e Antônio Sérgio Araújo; Cínthia Santini Alves de Oliveira e 

Célio Alves de Oliveira; Iracema Lourdes Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto. 

 

 

VISÃO, MISSÃO E OBJETIVOS  
 

Nossa visão 

Queremos ser conhecidos como referência de assuntos de educação, voltada para a 

melhoria das relações familiares. 

 

Nossa missão 

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

 

Nossa Causa 

Formar pessoas felizes, socialmente responsáveis e emocionalmente equilibradas. 

 

 

1. Objetivos Externos: Tem como público-alvo: Pais, Futuros Pais, Agentes Educadores, 

Cuidadores e indiretamente crianças e adolescentes e visa: 

 Conscientizar os pais de sua responsabilidade e do seu papel na educação dos filhos, 

no seu próprio desenvolvimento e no seu inter-relacionamento. A Escola de Pais do 

Brasil, de maneira criativa, procura conscientizar os pais sobre a melhor maneira de 

conduzir o desenvolvimento dos filhos, em cada fase da sua vida. 

 Atualizar e transmitir conhecimentos básicos de psicologia e de técnicas pedagógicas 

que favoreçam a reformulação de conceitos e a melhoria da convivência entre pais e 

filhos. 

 Aprimorar a formação dos pais, preparando-os para acompanhar as mudanças 

universais profundas e rápidas. 
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 Promover maior aproximação família/escola na perspectiva de uma educação integral do 

ser humano. Busca conscientizar os pais quanto à necessidade de trabalharem em 

conjunto com os professores na educação dos filhos. 

 Valorizar, fortalecer e defender a família, analisando o papel do pai e da mãe na 

sociedade de hoje. 

 

2. Objetivos Internos: Tem como público-alvo Associados da Escola de Pais do Brasil, 

sendo estas pessoas que colaboram efetivamente para que os objetivos da entidade 

sejam atingidos, respeitam o estatuto, regimento interno, atuando com entusiasmo e 

dedicação. Para tanto, a EPB objetiva treinar, capacitar e atualizar os associados através 

de: 

 Congresso Nacional 

 Revisões Nacionais, Regionais, Estaduais, Locais; 

 Seminários; 

 Cursos de Capacitação. 

 METODOLOGIA DO TRABALHO: 

Para desenvolver a sua ação, a Escola de Pais do Brasil promove Círculos de Debates 

onde são discutidos assuntos referentes à educação de filhos e a busca de novos 

caminhos. Essas reuniões se realizam em colégios, clubes, empresas, igrejas, 

condomínios ou em qualquer lugar onde haja a possibilidade de reunir pessoas 

interessadas em educação. A Escola de Pais do Brasil convida para uma ação prática, 

visando a construção de uma sociedade melhor, mais fraterna e mais feliz. 

O trabalho se realiza em todo território nacional de uma mesma forma, obedecendo às 

mesmas normas, seguindo um mesmo temário. Assim, é possível se manter a unidade 

nacional, atingindo os objetivos propostos pela Associação. 

A Escola de Pais do Brasil pretende preparar a família para que ela possa cumprir de forma 

adequada o seu papel e se torne instrumento para um mundo novo. Para isto terá de se 

conscientizar: 

 Da sua força real como formadora de seus filhos. 

 De que é a educadora do novo ser e formadora de sua consciência. 

 Que deve estar aberta e atualizada com relação às fases de desenvolvimento de seus 

filhos. 

 De que será da participação das famílias, em prol de um mesmo objetivo, que se poderá 

esperar uma mudança para melhor. 
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A Escola de Pais do Brasil propõe uma metodologia de trabalho de grupo denominado 

Círculos de Debates, base sobre a qual se apoia o seu fundamento, onde todos são 

responsáveis pelas atividades, fazendo-as com entusiasmo e interesse. 

Esta é a filosofia da Escola de Pais do Brasil para o fortalecimento da família e para o 

enfrentamento da pressão sociocultural que tende à massificação. O futuro da família vai 

depender da capacidade dos pais de oferecer à educação de seus filhos, os rumos que 

determinarem como melhores. 

A família é o primeiro ponto de relacionamento entre pessoas com idades, culturas e ideias 

diferentes e deve sempre irradiar afeto, bondade, amor, ternura, perdão e partilha. A Escola 

de Pais do Brasil é um espaço já reconhecido em todo o país, onde seus associados 

trabalham voluntariamente em busca de um mundo melhor. 

 

TEMÁRIO: 

1. Educar é um desafio 

2. Valores e limites na educação 

3. Pai, mãe e agentes educadores 

4. A educação do nascimento à puberdade 

5. Adolescência: o segundo nascimento 

6. A sexualidade no ciclo de vida da família 

7. Cidadania e cultura da paz 

 OUTRAS ATIVIDADES: 

Uma instituição não nasce pronta e precisa muito da cooperação, da compreensão, da 

ajuda e dedicação de seus componentes. Para o seu trabalho, a Escola de Pais do Brasil 

conta com uma estrutura bem diversificada, que oferece vários campos de ação, 

respeitando as possibilidades de cada um em seu engajamento. 

A EPB não se limita à sua atividade principal, os Círculos de Debates. Internamente tem 

uma série de reuniões que servem para o desenvolvimento pessoal, trabalhos associativos 

e planejamentos. Dentre esses destacamos: 

 1 - Revisão Nacional: os associados são convidados, anualmente, para um encontro 

nacional. Historicamente presencial, contava com a participação de seus líderes.  Com a 

expansão digital, esse evento pode ser realizado de forma on-line e permite a participação 

de todos seus associados. Encontro muito especial de amorização, capacitação e estudo. 

Os participantes se dedicam a um verdadeiro retrospecto de suas atividades, 

planejamento e congraçamento. 
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2 - Revisões locais e estaduais: Nesses encontros, realizados semestralmente, são 

abordados temas que contribuem para o crescimento do grupo, de interesse da família, 

aprofundamento e atualização do temário e das ações sociais. 

3 -  Reuniões: com agendas próprias em cada seccional, o grupo se encontra para fazer 

o planejamento das ações sociais como círculos e palestras, participação no Congresso 

Nacional e outros eventos, debater um tema específico, permitir entrosamento e 

fortalecimento e atualização. 

4 - Comemorações de datas específicas: como Dia da Família, Natal e formatura de 

novos associados. 

5 -  Congresso Nacional: este é o grande momento de nossa Instituição. O Congresso 

Nacional da Escola de Pais do Brasil é um evento de caráter formativo destinado aos associados da 

EPB, aos professores, aos pais, avós, cuidadores e outros interessados na formação educacional. 

Historicamente realizado em São Paulo, aproveitando o feriado de Corpus Christi, os 

associados e convidados de todo o país se reúnem para um grande Congresso. São 

centenas de participantes que se irmanam num grande encontro nacional. Conferências, 

painéis, grupos de interesse, momentos de confraternização, enfim, dias de verdadeiro 

encontro de irmãos. Com o advento da era digital, O Congresso Nacional da Escola de Pais 

do Brasil cumpre seu papel com alcance ilimitado. 

6 - Seminários locais, regionais, estaduais ou interestaduais: Destinados ao grande 

público, é uma especial ocasião para a Escola de Pais do Brasil divulgar os seus 

ensinamentos. A comunidade é convidada a participar e, assim, tomar conhecimento do 

que é a EPB, o que tem feito e a que se propõe. 

7.. Palestras: normalmente a EPB é convidada a ministrar temas sobre família, nos mais 

diversos locais como associações, empresas e colégios. São oportunidades de divulgar 

a EPB e realizar suas ações sociais em prol da comunidade 

8 -  Webinares: são palestras transmitidas pelo canal - Escola de Pais do Brasil - no 

YouTube, com a responsabilidade de uma instituição de mais de meio século de atuação 

social e educacional com foco preventivo e orientativo. Os convidados para essas 

transmissões são especialistas, estudiosos e profissionais de reconhecido e profundo 

conhecimento. Nesses eventos, a Escola de Pais do Brasil busca transmitir para mães, 

pais, futuros pais, educadores e todas as pessoas interessadas em educação, 

informações, orientações e dicas práticas sobre a educação com foco no relacionamento 

familiar. As Webinars são transmitidas, ao vivo e permanecem gravadas, permitindo rever 

ou assistir em momento mais adequado. 


