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A EPB encerra 2021 com sua atuação marcada pela resiliên-
cia e amadurecimento das iniciativas criadas em resposta à 
pandemia. Intensificamos a atuação de forma remota, reto-
mamos a capacitação e formação de coordenadores, lide-
ranças e associados, retomamos nosso planejamento com a 
realização do congresso nacional, ampliação do programa 
de comunicação e divulgação permitindo maior visibilidade. 

Mostramos nossa capacidade de nos reinventarmos e bus-
car soluções para questões urgentes, identificadas pela pró-
pria organização, enumeradas num processo conjunto pe-
los seus associados na Revisão Nacional no início de 2021. 
Os projetos foram analisados, classificados por ordem de 
prioridade e já iniciaram seu processo de implementação. 

A EPB, por meio de seus associados, aprendeu novas for-
mas de trabalhar e fortalecer sua atuação, colaborando 
com pais e educadores em sua missão de bem educar. As-
sim, vem ampliando seu portfólio, sua forma de atuação, 
meios de entrega e formas de comunicação.

Com a atuação ainda mais sólida e reconhecida em mo-
mentos emergenciais, encaramos 2022 com novo fôlego e 
planejamento de projetos a curto, médio e longo prazo, 
ancorado no que a EPB construiu e aprendeu em 58 anos 
de atuação. Tudo isso, só é possível porque contamos com 
uma equipe de pessoas qualificadas e dedicadas, conselhei-
ros atentos e integrados aos propósitos e desafios, uma 
rede de parceiros generosos e capacitados e, a certeza de 
que uma sociedade melhor passa pela atuação de pais e 
educadores preparados e atuantes.

Iracema Lourdes Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto 
Casal Presidente da Diretoria Executiva Nacional

Mensagem da 
Presidência da 
Diretoria Executiva 
Nacional
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1.1 Sobre a EPB
A ESCOLA DE PAIS DO BRASIL foi criada para auxiliar as famílias na educação dos filhos. 
O objetivo é orientar e acolher pais e mães nos maiores desafios da criação. A EPB é cons-
cienciosa, confiante e valoriza o conhecimento e a reflexão para atingir resultados saudáveis 
e assertivos nos relacionamentos familiares. 

A Escola de Pais do Brasil é uma instituição gratuita que colabora para que os pais e educa-
dores tenham conteúdos diversos que se relacionem com as necessidades para bem educar. 
Compartilha conhecimentos para que todos consigam se comunicar bem, criar alianças for-
tes, direcionar, evoluir, guiar.

É uma instituição com mais de 58 anos, num mundo em constante transformação e evolução 
e busca acompanhar essas mudanças. Foi do analógico ao digital sempre buscando soluções 
inovadoras para a educação familiar, valorizando o diálogo, a compreensão e o aprendizado 
constante. É criativa, autêntica e procura promover conceitos e ideias que contribuem para 
o desenvolvimento humano.

Essa evolução e aprimoramento permitiu que a EPB fundasse uma Unidade Virtual, possibili-
tando sua presença em mais cidades do Brasil, além das localidades onde existem seccionais 
físicas. 

Cuidar do futuro das crianças requer atenção no presente. Crianças e adolescentes estão 
cada vez mais “fora das caixas”, pensam em novas questões, conhecem mais possibilidades, 
têm acesso a muitas e novas oportunidades. Os pais e agentes educadores também devem 
estar prontos para essa nova realidade. 

Crescer sozinho é difícil. Por isso, a EPB abraça esta causa: acolhimento e compreensão aos 
pais, mães, futuros pais e todas as pessoas interessadas em assuntos de relacionamento fa-
miliar e educação de crianças, adolescentes e jovens. Tem a missão de ser o ponto de apoio 
das famílias em suas maiores dores e dificuldades, o ombro amigo que escuta e orienta.

Acolhe todos com seus problemas, angústias, medos, culpas, virtudes, sucessos e experiên-
cias. Contribui para a reflexão, o autodesenvolvimento e o aperfeiçoamento das habilidades 
para melhor educar e desenvolver os filhos e educandos. 

Os problemas relacionados à educação sempre existiram, o que muda é a forma de resolvê-
-los. Para tanto, é preciso que os educadores estejam evoluindo tão rápido quanto o mundo. 
A EPB é a ponte que possibilita essa evolução e a superação dos desafios.

Queremos que as crianças todas cresçam em lares onde possam desenvolver todo seu po-
tencial. Tornem-se pessoas felizes, emocionalmente equilibradas e socialmente responsáveis.

1. QUEM SOMOS
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1.2 Estrutura Organizacional
 e Governança 

A ESTRUTURA organizacional da EPB encontra-se em sintonia com as demandas da socieda-
de por meio da representatividade de pessoas que atuam voluntariamente, comprometidas 
com a promoção do desenvolvimento das famílias, “célula mater da sociedade". Sua estrutu-
ra é composta do seguinte organograma:
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1.2.1 ATRIBUIÇÕES 
 
Assembleia Geral
Órgão supremo da Associação dentro da Lei e do Estatuto, 
constituído por todos os associados.

Conselho Fiscal
Órgão de Fiscalização da gestão financeira. Composto por 
3 membros titulares e 3 suplentes.

Diretoria Executiva Nacional
Órgão superior na hierarquia administrativa. Constituída 
de 1 casal Presidente, 1 casal Vice-Presidente e 8 casais 
Diretores.

Órgãos de Assessoramento

CONSELHO CONSULTIVO
Órgão responsável pela cooperação, orientação e 
assessoramento à Diretoria Executiva Nacional e às 
Seccionais. Composto por 32 conselheiros.

CONSELHO DE EDUCADORES
Órgão de assessoramento e direcionamento da linha 
filosófica e pedagógica da EPB para a consecução da 
missão e objetivos institucionais. Composto por 19 
conselheiros.

Representantes Nacionais (RN’s)
São o elo entre a Diretoria Executiva Nacional e as 
seccionais presentes nos Estados de: 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)
As Seccionais de uma determinada Região de um Estado 
são representadas por Dirigentes Regionais.

Seccionais e Núcleos
São 46 Associações afiliadas à Escola de Pais do Brasil, 
com representantes em mais de 60 municípios de 11 
Estados da Federação. As Seccionais têm personalidade 
jurídica e estatuto próprios e funcionam com assistência e 
reconhecimento expresso da Diretoria Executiva Nacional.
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1.2.2 Governança 

A DIRETORIA Executiva Nacional 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. 

A estrutura de governança da EPB permite estar em sintonia com as demandas do público, 
por meio da representatividade dos voluntários que fazem parte do quadro de associados e 
são pessoas comprometidas com desenvolvimento das famílias, promoção de aprendizados 
e trocas de experiências, sempre com diferentes olhares, o que enriquece o seu caminhar.

As estratégias têm sido implementadas pela Diretoria Executiva Nacional com o apoio dos 
Conselhos Consultivo e de Educadores e com o envolvimento dos associados.
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Equipe de Governança • diretoria executiva nacional

CASAL
PRESIDENTE

Seccional de 
Florianópolis/SC

Iracema Lourdes Simioni Wobeto
José Alberto Wobeto

CASAL DIRETOR
FINANCEIRO E PATRIMONIAL

Seccional de 
Salvador/BA

Joana A. Ferraz C. Cezimbra 
Reinaldo Almeida Cezimbra

CASAL DIRETOR DE NORMATIZAÇÃO 
E APOIO ÀS SECCIONAIS

Seccional de
Videira/SC

Vera Lúcia Canal Spricigo 
Orlando Spricigo

CASAL DIRETOR
DE DOUTRINA

Seccional de 
Florianópolis/SC

Teresinha Bunn Besen
Brani Besen

CASAL DIRETOR DE
INTEGRAÇÃO NACIONAL

Seccional de 
Salvador/BA

Marama Farias Labrunie 
Marcos Moraes Labrunie

CASAL DIRETOR ADJUNTO 
DE APOIO À INOVAÇÃO

Núcleo de
Campinas/SP

Camila Oliveira Leopoldo 
Frederico Leopoldo

CASAL
VICE-PRESIDENTE

Seccional de 
Curitiba/PR

Marlene de Fátima M. Pereira 
José Carlos Pereira

CASAL DIRETOR
DE CONGRESSO

Seccional de Joaçaba 
e Herval d'Oeste/SC

Cinthia Santini Alves de Oliveira 
Célio Alves de Oliveira

CASAL DIRETOR 
DE RELAÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS

Seccional de
Anápolis/GO

Leide Leal Costa 
Francisco Carlos Costa

CASAL DIRETOR
DE COMUNICAÇÃO

Seccional de
João Monlevade/MG

Sônia Maria Ferreira Santos 
José Geraldo dos Santos

CASAL DIRETOR 
ADMINISTRATIVO

Seccional de
Campo Grande/MS

Patrícia Zanetti Faria 
Antônio Marcos Faria

SECRETÁRIA EXECUTIVA São Paulo/SPAlbertina Piza



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 Curitiba/PR
Suzivane Batista da Silva Amaral • Seccional de Recife/PE
Hélio de Almeida Gomes • Seccional de Belo Horizonte/MG

PRESIDENTES 
Regina Lustre Azevedo Gabriele e Armando Gabriele - RN/SP

CONSELHEIROS
RN/AL e Ex-presidente da DEN • Terezinha Sampaio Falcão e Djalma Navarro Falcão
RN/BA • Maria Izabel Passos Imbiriba e José Luiz de Lalor Imbiriba
RN/GO • Marlene Calixto da Mota Brito e Carlos Vieira de Brito
RN/MS • Lorivanda Barbosa de Oliveira Neto e Antônio Clemente Oliveira Neto
RN/MG • Ana Maria de Oliveira Silva e Murilo Martins da Silva
RN/PB • Maria Lúcia Teixeira Nunes e Antônio Ferreira Nunes
RN/PR • Helena Maia da Silva e José Ariston da Silva
RN/PE • Edna Morais da Silva Cunha Araújo e Antônio Sérgio de Araújo
RN/RS • Marilene Rauber Ebone e José Adoril Ebone
RN/SC • Maria de Fátima do Espírito Santo Baldissera e Idovino Baldissera
Presidente da DEN • Iracema Lurdes Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto
Presidente do Conselho de Educadores • Regina Célia Simões de Mathis e Ruy de Mathis
Ex-presidente da DEN • Darlene Luzia Pereira Silva e Onildo Alves da Silva
Ex-presidente da DEN • Gesmir da Silva Debre e José Antônio Debre

ATUAL CONSELHO CONSULTIVO

PRESIDENTES
Regina Célia e Ruy de Mathis

CONSELHEIROS
Cinthia Santini Alves de Oliveira e Célio Alves de Oliveira
Edna Morais da Silva Cunha Araújo e Antônio Sérgio Araújo
Frei Almir Ribeiro Guimarães
Helena Maria Sigaud
lham El Maerrawi e Jean Khater Filho
Iracema Lourdes Simioni Wobeto e José Alberto Wobeto
Maria Christina Siqueira de Sousa Campos
Maria Rita D`Angelo Seixas e José Carlos Seixas
Pe. João Edênio Reis Valle
Verônica A. da Motta Cesar Ferreira
Zilpha Carvalho Nascimento e Ivo Nascimento

CONSELHO DE EDUCADORES
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1.3 NOSSA ABORDAGEM

1.3.3 Linha Pedagógica 
É DEFINIDA por um grupo multidisciplinar de pessoas de notória competência educacional, 
entre as quais, pedagogos, médicos, psicólogos e sociólogos que compõem o Conselho de 
Educadores da Escola de Pais do Brasil.

1.3.2  Objetivos 

• Capacitar e aprimorar a formação de pais, futuros pais, cuidadores e educadores;
• Valorizar, fortalecer e defender a família;
• Conscientizar da paternidade e maternidade responsáveis;
• Preparar os pais para o mundo em constante mudança na perspectiva de uma educação 
integral do ser humano;
• 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;
• Orientar famílias e educadores nos principais desafios da educação;
• Ser mais do que uma escola, um espaço de acolhimento e compreensão;
• Valorizar a educação consciente como forma de impactar o mundo positivamente;
• Proporcionar segurança, confiança e respeito às diferenças no ato de educar.

1.3.3 Público Beneficiado 

PAIS, MÃES, futuros pais, avós, tios, cuidadores, professores e demais agentes educadores 
e todas as pessoas interessadas em assuntos de relacionamento familiar e educação de 
crianças, adolescentes e jovens.

1.3.4  Forma de Atuação 

A EPB atua na área de educação e atualização, ajudando pais, futuros pais e todas as pessoas 
que direta ou indiretamente influenciam crianças e jovens, no sentido de melhor conduzir o 
processo educativo, a partir de reflexões e de conscientização do seu papel de educadores. 
O trabalho da EPB é voluntário e gratuito, desenvolvido por associados capacitados para 
coordenarem Ciclos de Debates, Palestras, Cursos, Webinars, incentivando os participantes 
a compartilharem suas experiências, dúvidas, preocupações, dificuldades para educar, em 
busca dos melhores caminhos e estratégias no processo educativo.

O caráter é preventivo e permite, através da sua metodologia, manter o interesse dos pais, 
pois enfoca a real problemática educativa de cada grupo, de forma dinâmica e interativa.
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1.3.5 Benefícios Observados 

• 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.
 

1.3.6 Eixos de Ação

• Compartilhamento de conhecimento e articulação com escolas e instituições públicas e privadas;
• Parcerias com Empresas, Instituições e Órgãos Públicos;
• Parcerias com especialistas nas áreas afins.

1.3.7  O Que Nos Motiva

Contribuir para formar pessoas felizes, emocionalmente 
equilibradas e socialmente responsáveis.

1.3.8  O que fazemos em prol das famílias e da sociedade

• Ciclos de Debates;
• Webinars;
• Cursos;
• Palestras;
• Seminários;
• Congressos;
• Revistas e outros.
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2.1 Alcance da EPB em 2021
FORAM MUITAS as ações empreendidas pela Escola de Pais do Brasil em prol de uma 
educação mais positiva e amorosa de crianças e adolescentes. Registramos a participação 
de mais de 11.000 pessoas em atividades diretas como cursos, seminários, palestras e no 
congresso nacional. Mais de 500.000 pessoas acreditaram e reconheceram a importância do 
conteúdo disponibilizado nos meios digitais e nas redes sociais.

A despeito das restrições impostas pela pandemia do COVID19, a criatividade e a inovação 
permitiram que a EPB chegasse a todo território nacional e internacional por meio da atuação 
on-line e pelas mídias digitais.

Nossos principais eventos foram:

2. IMPACTOS DA 
ATUAÇÃO SOCIAL

140 encontros decorrentes da realização de 20 Ciclos de 
Debates, com 825 participantes e 758 filhos beneficiados:

5 seminários com participação de mais de 2.700 pessoas:

Círculo de debates
Turma 06/2021

Círculo de debates
Turma 07/2021

Círculo de debates
Turma 14/2021

Seminário de
Belo Horizonte/MG

Seminário de
Salvador/BA

Seminário de
Joaçaba e Herval d'Oeste/SC
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PALESTRAS/LIVES E EVENTOS LOCAIS REALIZADOS PELAS 
SECCIONAIS CHEGARAM A MAIS DE 6.000 PARTICIPANTES:

Palestra para Pais do Senai
Videira e Fraiburgo/SC

Palestra para Mulheres 
Iomerê e Salto Veloso/SC

Palestra EEB Prof. João
J. de Campos - Tangará /SC

Palestra Rede Protetiva da 
Criança/Adolescente

e Jovem - Tupã/SP

Bate Papo on-line 
Belo Horizonte/MG

Reunião com Pais 
Anápolis/GO

20 WEBINARS TRANSMITIDAS AO VIVO NO YOUTUBE:

Webinar de
03/05/2021

Bastidores webinar de 
08/08/2021 

Bastidores Webinar de 
22/11/2021

O CONGRESSO NACIONAL TEVE MAIS DE 2.200 INSCRITOS E SUAS 
PALESTRAS CHEGARAM A MAIS DE 16.000 VISUALIZAÇÕES:



13

4.413 INSCRITOS NO CANAL DO YOUTUBE ACESSARAM OS MAIS DE 
90 VÍDEOS, O QUE RESULTOU EM MAIS DE 56.000 VISUALIZAÇÕES E 
17.100 HORAS DE EXIBIÇÃO:

6 REVISTAS PUBLICADAS COM TIRAGEM DE 3.500 EXEMPLARES, 
TODAS DISPONÍVEIS ELETRONICAMENTE:

Revista Seccional de
Curitiba/PR

Revista do XL Seminário
Seccional Goiânia/GO

Revista Seminário 
Seccional Salvador/BA

Revista do 
57º Congresso Nacional EPB

Revista Seccional de
Belo Horizonte/MG

Revista Seccional de
Joaçaba e Herval D’Oeste/SC 
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2.2 Atualização e Capacitação
Continuada dos Associados

PRESENÇA DIGITAL:

As publicações no 
Instagram tiveram 

alcance de
54.435 pessoas

As publicações no 
Facebook tiveram 
alcance de mais de 
214.800 pessoas

4.413 inscritos no 
canal do YouTube.

Mais de 90 
vídeos originais 
exibidos com 

mais de 56.000 
visualizações

Publicação de 
mais de 30 artigos 

inéditos com 
mais de 16 mil 
seguidores e 

alcance de mais de 
140 mil pessoas

REVISÕES LOCAIS
REALIZADAS EM
23 SECCIONAIS
COM MAIS DE
220 PARTICIPANTES:

REVISÕES REGIONAIS 
REALIZADAS EM
23 SECCIONAIS
COM MAIS DE
240 PARTICIPANTES:

Revisão
Curitiba/PR

Revisão Região
Meio Oeste/SC - Maio 2021

Revisão
Belo Horizonte/MG

Revisão Regional 
Bahia - Abril 2021
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REVISÃO NACIONAL 
PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 400 ASSOCIADOS:

REVISÕES ESTADUAIS E INTERESTADUAIS: 
REALIZADAS EM 35 SECCIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE 290 
ASSOCIADOS, CHEGANDO A MAIS DE 2.100 PESSOAS CONVIDADAS:

Revisão Interestadual 
PE, MG, PB e SP

Revisão Interestadual Sul 
RS, SC e PR

Revisão Estadual 
de Goiás

Curso de Capacitação
aos associados

Oficina CNV
Seccional Curitiba/PR

Cursos de capacitação para mais DE 280 associados:
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Programa de Integração e Programa de Capacitação de 
Coordenadores para 130 voluntários:

Capacitação para Coordenadores
de Círculos on-line - 09 a 12/02/2021

Programa de Integração
05/07 a 30/08/2021

Capacitação para Coordenadores
de Círculos on-line - 09 a 12/02/2021

Programa de Formação de 
Coordenadores - 11 a 30/11/2021

Workshop Outubro 2021
Turma 01

Workshop Outubro 2021
Turma 03

Workshop de atualização e capacitação para 146 associados:
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2.3 Outras Ações 

participação em conselhos municipais
 
PARTICIPAÇÃO de 9 seccionais em Conselhos Municipais de diversas áreas sociais 
e educacionais, onde voluntários associados tem oportunidade de atuar como peças 
transformadoras da sociedade, contribuindo na formação de cidadãos mais conscientes, 
livres e humanos.

novas parcerias
 
FIRMAMOS novas parcerias com organizações para ampliar nosso alcance na orientação 
às famílias contribuindo para criar relacionamentos familiares e educacionais mais positivos, 
assertivos e que contribuam com a sociedade. São elas:
 
OPEE / FTD EDUCAÇÃO 
Para participar com duas palestras no encontro de capacitação para professores e pais das 
escolas que adotam a metodologia da OPEE - Orientação Profissional, Empregabilidade e 
Empreendedorismo.
 
PROJETO RECONECTE 
Para aplicação das oficinas do curso “A FAMÍLIA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS". 

PESQUISA QUALITATIVA
 
REALIZAÇÃO de Pesquisa Qualitativa que identificou as principais características e demandas 
das famílias nesse novo contexto, impactado pela diversidade de modelos de família, trabalho 
home office, tecnologia e mídias digitais. Nesta pesquisa, os pais afirmaram que precisam 
desenvolver muitas habilidades, principalmente relacionadas à tecnologia, limites e diálogo, 
para que a relação entre pais e filhos seja melhorada, reforçando assim que a atuação da 
EPB tem aderência às suas necessidades. A pesquisa também demonstrou a importância 
do trabalho da EPB e a necessidade de ampliar o alcance junto às famílias que buscam 
aprimoramento, conteúdo, rede de apoio e atividades.



2.4 Impactos na Educação Familiar 
pelo Voluntariado

A CONSTRUÇÃO de conhecimentos e conteúdos confiáveis é a melhor forma de empoderar 
pais, mães e demais agentes educadores, tornando-os seguros e confiantes na hora de criar 
e educar os filhos. Nosso trabalho é preventivo e orientativo, abordamos problemáticas reais 
que possam estar presentes nos mais diversos tipos de famílias e como solucioná-las da melhor 
forma possível, evitando consequências negativas e prejudiciais para o desenvolvimento das 
crianças e das relações familiares.

Valorizamos a diversidade e promovemos círculos de debates e troca de experiências para 
que as famílias não se sintam sozinhas e desamparadas em suas maiores dificuldades, dúvidas 
e medos, resgatando o protagonismo de pais e mães na educação de seus filhos.

A criação da unidade virtual da EPB oportunizou que novos voluntários se integrem à EPB e 
tenham acesso a conteúdos, capacitação e autodesenvolvimento. 

A atuação através das plataformas digitais da EPB permitiu que milhares de pessoas se 
beneficiassem de conteúdos selecionados e disponíveis de forma gratuita, no conforto de 
suas casas e pelos meios favoritos de acesso.

A produção de conteúdos no site, facebook, Instagram e YouTube levou a milhares de pessoas, 
de forma gratuita e assíncrona, orientação para o processo educacional com o intuito de 
gerar impacto positivo à sociedade. A EPB tem a missão de levar informação e apoio para os 
mais diferentes tipos de famílias, estimulando e incentivando relacionamentos familiares mais 
conscientes. 

A harmonia e o bom relacionamento familiar, o desenvolvimento de filhos felizes, fortes, 
resilientes e saudáveis, a garantia da construção de valores essenciais passa pela atuação de 
pais e educadores preparados e atuantes. 

A contribuição da EPB se dá junto ao seu público por meio dos eventos como Congressos 
Nacionais, Seminários, Ciclos de Debates, publicações nas redes sociais, Webinars, com 
produção de conteúdo de qualidade que visa capacitar pais, futuros pais, cuidadores e 
educadores no processo educacional de crianças e adolescentes, estimulando boas práticas 
baseadas no respeito, na ética e na cidadania para criar cidadãos mais conscientes na 
sociedade.

O Ciclo de Debates é a ação prioritária da EPB. Por esse meio, torna-se possível o 
compartilhamento do temário educativo e a troca de experiências junto ao grupo de pais e 
educadores participantes, desenvolvendo, assim, suas competências educativas. 

Alguns relatos de participantes dos Ciclos de Debates testemunham o alcance positivo 
do trabalho da EPB. São sentimentos expressos nas avaliações dessa atividade:

18



19

Escola de Pais do Brasil, orientando
famílias para transformar o futuro.

depoimentos

Educar é como uma viagem que 
transforma vidas, pessoas,

o mundo e o amanhã.

Tenho um filho pequeno, de um ano, 
e o que foi nos passado trouxe muitas 

reflexões para nossa casa, sobre limites, 
as fases de crescimento, a importância 

do diálogo e do respeito com os nossos 
pequenos.

I.A. Turma 12/2021

Todos os temas foram muito pertinentes 
ao nosso momento. Senti esse cuidado 

em cada encontro. Só tenho gratidão por 
esse compartilhamento tão grandioso e 
espero, que essa possibilidade chegue a 

muitos lares. Parabéns a todos!
A.R.A.Turma 8/2021

Obrigada pela bela oportunidade de 
refletir sobre temáticas muito importante 
para a educação dos filhos. O curso nos 
proporcionou um repensar das nossas 

ações como pais, bem como um reafirmar 
de que somos os pilares, formadores de 

atitudes e valores em nossos filhos. Muito 
bom! Obrigada pela oportunidade.

E.D. Turma 14/2021

Os debates me fizeram refletir sobre 
meu comportamento como mãe, no geral 
pensar em ações que poderiam ter sido 
mais assertivas e também ver onde eu e 
o pai de meu filho fomos bem sucedidos 

no que tange à forma de conduzir a 
educação dele.

E.L. Turma 12/2021

Consegui parar e avaliar minha prática 
em casa e hoje penso antes de agir. Se 
percebo que errei, tento consertar na 

hora, especialmente no que diz respeito à 
comunicação não-violenta.

C.R.P.K. Turma11/2021

Eu fiquei feliz em poder participar da 
Escola de Pais do Brasil, os relatos, 

depoimentos, e indicações de leituras me 
fizeram refletir em algumas posturas que 

tinha com meus filhos.
 L.J.B.W. Turma11/2021



3. TRANSPARÊNCIA
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3.1 BALANÇO 
A EPB é Instituição que exige absoluta transparência, equidade e responsabilidade, princí-
pios primordiais garantidores de uma governança legítima e sustentável. O Balanço financei-
ro do período 01/01/2021 a 31/12/2021, foi aprovado pelo Conselho Fiscal.
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3.2 PARECER DO CONSELHO FISCAL
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4. OLHANDO PARA 
O FUTURO
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A ESCOLA DE PAIS DO BRASIL é uma organização em contínuo aprimoramento para aten-
der às expectativas e necessidades de seu público. Para poder colaborar com pais e edu-
cadores, em sua missão de bem educar, a EPB está sempre atenta às transformações que 
acontecem no mundo, nas relações sociais e nos desafios que seu público enfrenta.

Além disso, para o associado, a Escola de Pais do Brasil é uma oportunidade para crescimen-
to, para adquirir novos conhecimentos, para compartilhar experiências e para viver uma vida 
com propósito.

A participação nos eventos da EPB é gratuita, assim como tudo que oferecemos, mas os re-
sultados nas relações familiares e nas formas de educação são imensuráveis. Para aprimorar o 
desenvolvimento é preciso educar, oferecer amor, segurança e fomentar sonhos. 

Venha integrar-se à EPB como voluntário, dando continuidade e fortalecendo a caminhada 
de 58 anos de prestação de serviços à sociedade.

Educar é tarefa de muitas mãos. Vamos 
embarcar juntos nessa jornada?
ACESSE ESCOLADEPAIS.ORG.BR


