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Direitos e Responsabilidades dos Pais 
Código de Conduta 

 
A Escola Cristã Pan Americana espera que todos os adultos  tenham interações seguras, 
acolhedoras e respeitosas com as crianças em todos os momentos. Cremos que os pais 
contribuem de forma valiosa e participam da nossa vida escolar. O seguinte Código de 
Conduta delinea a forma que a nossa comunidade espera que todos os pais se portem 
quando visitam nossa escola, participam em atividades escolares e se comunicam com 
membros da comunidade escolar. (Este Código de Conduta se aplica a todos os adultos, 
incluindo pais, tutores, padrastos, avós, familiares, babás. Por questão de conveniência, o 
termo “Pais” será utilizado neste documento.)  

Direitos dos Pais 

• Participar na educação de seus filhos ao serem informados e ouvidos.   
• Ser tratados com cortesia e sem discriminação.    
• Esperar confidencialidade e privacidade.  
• Esperar um ambiente seguro.    
• Esperar acesso a serviços de apoio para seu filho quando necessário.   

Responsabilidades dos Pais 

• Ter interesse ativo na vida acadêmica de seus filhos; transmitir suas preocupações 
e informar o corpo docente de quaisquer circunstâncias que possam afetar seu filho 
durante o dia letivo.  

• Tratar todos os membros da comunidade com respeito e educação; promover as 
mesmas atitudes em seus filhos.   

• Expressar suas ideias aos funcionários apropriados; responder e atender às 
comunicações e publicações da escola; acatar as decisões tomadas pela diretoria da 
escola.   

• Manter confidencialidade e privacidade.   
• Encorajar seus filhos a manterem sua segurança pessoal e se manterem seguros em 

relação aos outros.  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• Informar a escola sobre necessidades específicas do seu filho, cooperar através da 
entrega da documentação necessária e consultar os serviços de apoio para criar um 
plano educacional adequado.   

 Participação na Vida Escolar 

• Permitir que as crianças comecem o dia letivo ao se afastar das portas e janelas 
das salas de aula quando bater o sinal que indica o início das aulas, assim elas 
podem focar melhor no início do dia letivo.  

• Almoçar com seu filho, ocasionalmente. Quando os pais estão presentes 
diariamente na hora do almoço, o desenvolmento da criança pode ser  
inadvertidamente impedido ao prevenir ou atrasar importantes habilidades 
autônomas. O refeitório e o parquinho são bem supervisionados durante o horário 
de almoços e os recreios. A escola tem adultos treinados e carinhosos capacitados 
e prontos para atender cada aluno. Fora os primeiros dias de um novo ano letivo, 
ou caso haja um motivo específico para estar no campus durante o horário de aulas, 
a presença dos pais durante o dia letivo deve ser mínima. Os pais são bem-vindos 
no campus antes e depois do horário de aulas e encorajados a participar em 
diversas atividades escolares.   

• Informar os professores (ou assistentes) quando observar mau comportamento de 
aluno na escola. Pais não devem corrigir o filho de outras pessoas exceto quando 
houver a solicitação de supervisionar aquela crianças antes/após o dia letivo ou 
quando houver perigo iminente e não intervir causaria mal à criança. 

• Respeitar e seguir as diretrizes de segurança infantil estabelecidas pela escola. Em 
nenhum momento, um pai deve se reunir com o filho de outra pessoa num local 
isolado ou sala de aula sem a presença de outro adulto.  

• Obedecer os procedimentos de emergência e segurança determinados pela escola. 
Em caso de emergência, quando estiver no campus, seguir as instruções dadas por 
qualquer funcionário da escola.   

• Ouvir de forma respeitosa, da mesma maneira que é exigida dos alunos, e se abster 
de fazer barulho desnecessário ou atrapalhar apresentações escolares.  

• Aceitar a autoridade do professor quando visitar a sala de aula ou participar de 
passeios, excursões, atividades ou eventos da escola.  

• Respeitar o período letivo e o tempo dos professores, tomando cuidado e não 
esperando retorno telefônico ou por e-mail imediato, especialmente fora do horário 
de trabalho ou durante as férias.  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 Expectativas quanto à Comunicação   

• Usar linguagem cortês e aceitável (oralmente e por escrito) em todas as 
comunicações com alunos, funcionários e outros pais da comunidade escolar. Não 
é permitido usar linguagem profana, insultar, assediar ou usar linguagem agressiva 
e ofensiva.  

• Agir buscando o melhor interesse dos alunos, suas famílias e funcionários da 
escola; evitar fofocas e palavras maliciosas ou críticas, se certificando que tudo que 
é dito sobre outrem é justo e verdadeiro.   

• Abster-se de atitudes e comportamentos que constituam assédio, discriminação ou 
calúnia, incluindo e-mails, mensagens de texto, gravações em caixa postal, 
telefonemas ou outras formas de comunicação escrita abusivas e ameaçadoras.   

• Respeitar a privacidade de outros pais e de seus endereçoe eletrônicos; não enviar 
ou encaminhar e-mails não-solicitados ou “spam” para pais da escola. Pais não 
passarão o endereço de e-mail de outros pais sem a permissão dos mesmos. Pais 
infomarão seus endereços eletrônicos para a escola para receberem comunicados 
sobre assuntos escolares e seus filhos. A escola não fornecerá os endereços de e-
mail dos pais para outros pais sem autorização.  

• Cumprir com as expectativas da escola referente à comunicação; não enviar e-mails 
ou outros tipos de comunicação instigadores ou cujo conteúdo seja ofensivo no que 
diz respeito à política ou religião. 

• Evitar quaisquer comentários difamatórios, humilhantes, ofensivos ou depreciativos 
sobre a escola ou quaisquer alunos/pais/funcionários da escola, no Facebook ou 
outras mídias sociais. Quaisquer preocupações sobre a escola deverão ser 
comunidados através dos canais apropriados, falando com o professor da sala, 
diretores ou superintendente, para que tais assuntos possam ser tratados de forma 
justa, adequada e efetiva para todos os envolvidos.  
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Eu entendo que a Escola Cristã Pan Americana tem procedimentos para relatar 
preocupações sobre a segurança das crianças ou quaisquer violações da Política de 
Proteção Pessoal. Relatos poderão: ser dirigidos a um administrador escolar, 
orientador(a) educacional, membro da Equipe de Segurança da Criança; ao preencher 
um formulário no website da escola  (www.paca.com.br), ou através do endereço 
eletrônico: pacacsp@paca.com.br.  Minha assinatura atesta que li o Manual de 
Segurança da Criança e Proteção Pessoal. Compreendo as definições de assédio e 
abuso. Li e entendi este Código de Conduta, e me comprometo a seguir estas 
exigências, independentemente de diferenças culturais, familiares e convicções 
pessoais.  Entendo que, caso eu cometa qualquer violação deste Código de Conduta 
ou não relate quaisquer violações da Política de Proteção Pessoal por parte de 
funcionários ou alunos, isto pode resultar restrições à atividades no campus. Estou 
ciente que a PACA cooperará totalmente com as autoridades locais, embaixadass, 
empregadores, agências profissionais, e organizações missionárias/igrejas, caso 
alegações de abuso sejam feitas, investigadas e confirmadas.  

  

Nome em Letra de Forma:_________________________ Data: _____________ 

  

Assinatura: ______________________________________ 

 


