
 
ESCOLAS ASSOCIADAS 

Escola nova requer acolhimento de pais e crianças 

 

Com a aproximação do início do ano letivo, muitos pais e crianças ficam inseguros ao ingressar numa 

nova escola. Serão bem recebidos? Farão logo novos amigos? Para que haja segurança e prazer em 

estudar, algumas escolas investem num processo chamado acolhimento. É o caso do Colégio Sion, em 

Curitiba. “O processo de acolhimento começa pelo conhecimento da escola e tem continuidade quando 

as aulas iniciam e a criança efetivamente começa a participar da vida escolar no seu cotidiano. O Sion é 

um lugar que procura acolher todos que chegam com cuidado, escuta e muito respeito. Os estudantes 

já estão habituados a acolher os alunos novos com carinho e gentileza”, conta Juliana Boff, 

coordenadora de ensino integral do Sion Solitude. Para ela, a criança precisa se sentir segura para se 

desenvolver e socializar. 

 

No Colégio Sion, há uma metodologia que prioriza o acolhimento, o trabalho em grupo e a cooperação 

entre os pares. Isso naturalmente faz com que os alunos desenvolvam uma percepção sobre o outro e 

permite que as novas crianças sejam bem recebidas de forma natural.  “Qualquer pessoa, seja ela o 

aluno ou a família, sente-se confiante quando é bem recebida e está segura”, conta Juliana. Além disso, 

a direção promove uma reunião no início do ano para os pais para contar sobre o cotidiano escolar e 

para apresentar professoras e coordenadora que acompanharão a criança durante o ano. “Procuramos 

fazer um trabalho integrado entre escola e família. Quando isso acontece, o desenvolvimento da criança 

acontece de uma maneira melhor. A forma como fazemos esse trabalho sempre vai se atualizando e 

modificando de acordo com as necessidades”, completa Juliana. 

 

Já na primeira semana, várias atividades oferecidas para as crianças oportunizam o conhecimento e a 

relação entre eles. Depois, os pais estão sempre informados sobre a rotina escolar e o desenvolvimento 

do aluno. Assim, os novos alunos conseguem formar amizades e ter melhor aprendizagem durante o 

ano letivo. 
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