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	 Não	existe	escola	perfeita.	A	constatação	desse	fato	pode	tornar	ainda	mais	difícil	a	tarefa	dos	
pais	de	encontrar	a	melhor	escola	para	seus	filhos.	Alguns,	mais	cautelosos,	preferem	fazer	a	matrícula	
na	escola	onde	estudaram,	sentindo-se	seguros	pela	suposta	certeza	de	reproduzir	a	sua	educação.	
Puro	engano.	Os	tempos	mudaram,	as	escolas	mudaram	e	as	crianças	vivem	em	outro	mundo,	razões	
pelas	quais	a	 idéia	de	reviver	a	 trajetória	bem	sucedida	do	passado	pode	frustrar	expectativas.	De	
modo	 inverso,	 outras	 famílias	 preferem	 optar	 por	 escolas	 alternativas,	 “colégios	 da	 moda”	 que	
acenam	com	promessas	de	sucesso	ou	de	resultados	garantidos.	Mais	um	engano.	A	educação	é	um	
processo	singular	na	vida	de	cada	aluno,	construído	a	partir	das	relações	pessoais,	familiares,	escolares	
e	socioculturais.	Por	isso,	do	ponto	de	vista	pedagógico,	apesar	de	existir	escolas	melhores	e	piores,	
devemos	levar	em	conta	que	uma	escola	que	é	boa	para	um	aluno	pode	não	ser	para	o	outro.	Acertar	
na	escolha	da	escola	do	filho	mais	velho	não	garante	o	sucesso	para	os	filhos	menores.	Ter	uma	boa	
experiência	nos	anos	iniciais	em	uma	determinada	escola	não	significa	que	a	questão	da	escolaridade	
do	filho	esteja	assegurada	até	o	final	do	Ensino	Médio.	Na	impossibilidade	de	certezas	ou	garantias,	
fica	aos	pais	a	tarefa	da	opção	criteriosa	por	uma	dada	instituição	e	também	o	desafio	de	acompanhar,	
ano	a	ano,	a	vida	escolar	de	cada	um	de	seus	filhos.		

	

Diretrizes	gerais	para	a	escolha	de	uma	escola:	

ü Fazer	um	levantamento	das	alternativas	de	escolas	a	serem	visitadas:	o	conhecimento	de	várias	
instituições	pode	contribuir	para	a	escolha	mais	segura	
ü Visitar	as	escolas	preferencialmente	em	dia	de	funcionamento	regular	para	observar	o	ambiente	
(relação	entre	alunos	ou	entre	professores	e	alunos,	organização,	normas	disciplinares,	convivência	
autoritária	ou	amistosa	etc.).	
ü Nas	visitas,	mais	do	que	conhecer	o	espaço	físico,	importa	conversar	com	um	responsável	pela	
instituição,	alguém	que	possa	explicar	a	proposta	pedagógica	da	escola	e	esclarecer	as	dúvidas	da	
família.	



ü Os	pais	têm	o	direito	de	conhecer	a	escola	e	os	responsáveis	por	ela	têm	o	dever	de	explicitar	
seus	princípios	e	modo	de	funcionamento:	não	há	porque	ter	constrangimento	em	perguntar	
ü Embora	a	decisão	seja	dos	pais,	os	filhos,	grandes	ou	pequenos,	devem	participar	desse	processo	
(visita	à	escola,	conhecimento	dos	critérios	de	decisão	nos	casos	de	mudança	de	escola,	manifestação	
de	interesses	e	preferências),	assumindo	responsabilidades	progressivamente	de	acordo	com	a	idade.	
ü Informar-se	sobre	as	condições	do	ingresso:	exames	de	admissão,	documentos	para	a	matrícula	
e	normas	para	a	transferência.	
	

Critérios	de	escolha	da	escola	

Os	critérios	para	a	escolha	de	uma	escola	podem	variar	conforme	o	segmento:	Educação	Infantil	(EI)	
Ensino	Fundamental	do	1º	ao	5º	ano	(EF	I),	Ensino	Fundamental	do	6º	ao	9º	ano	(EF	II)	e	Ensino	Médio	
(EM).	

	

Critérios para a escolha da 
escola 

Pontos a serem levados em 
consideração 

O que observar 

O que perguntar 

Necessidades da família ou 
dos alunos 

ü Valor da mensalidade e 
outros custos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Horários de 
funcionamento 
 

 

 

 

ü Ao invés de uma simples 
comparação de custos, 
observar a relação custo-
benefício (Todos os 
segmentos) 
ü Valor da mensalidade, 
taxa de material, custos com 
uniformes, livros extras 
solicitados, passeios 
programados (Todos os 
segmentos) 
 

 

ü Compatibilidade com os 
horários desejáveis para a 
família (Todos os segmentos) 
ü Flexibilidade de horário: 
meu filho pequeno não 
conseguiu acordar, pode 
chegar um pouco mais tarde? 
Meu filho está indisposto, 
posso ir buscar mais cedo? 
Atrasei no trabalho, há quem 
cuide da criança até eu chegar 
à escola? (EI) 
ü Período integral (todos os 
dias ou em alguns dias por 
semana, conforme a 
necessidade da família) (EI e 
EF) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Distância de casa e 
trajetória a ser feita 
 

 

 

 

 

 

 

ü Disponibilidade de 
condução (em caso de 
necessidade) 
 

 

 

 

 

ü Tempo do percurso até a 
escola: desaconselhável um 
trajeto longo (pela distância 
ou pelo tempo de percurso) 
(EI e EF) 
 

 

 

 

ü Quem faz esse serviço? 
(Todos os segmentos) 
ü Segurança do veículo 
(Todos os segmentos) 
ü Acompanhante além do 
motorista (EI) 
ü Qual o tempo previsto 
nos percursos de ida e volta? 
(EI, EF e EM)  
ü Como é feito o embarque 
e o desembarque na escola? 
(EI e EF I) 



 

Segurança ü Segurança do local da 
escola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Segurança interna da 
escola 

ü Local da escola e 
proximidade com regiões de 
maior risco (Todos os 
segmentos) 
ü Há pessoal de segurança 
nas proximidades da escola? 
(Todos os segmentos) 
ü Há farol e faixa para a 
travessia de pedestres? 
(Todos os segmentos)  
ü Há estacionamento na 
escola ou nas proximidades? 
(Todos os segmentos) 
 

 

ü Observar 
presença/ausência de 
dispositivos de segurança 
interna tais como grades nas 
janelas, escadas perigosas, 
móveis adequados, disposição 
dos brinquedos do pátio etc. 
(EI e EF I) 
 

ü Há enfermaria na escola? 
(Todos os segmentos) 
ü Em caso de acidente, a 
escola tem como encaminhar 
o aluno a um pronto socorro? 
(Todos os segmentos) 

Infra-estrutura e higiene ü Disposição das salas de 
aula 
ü Disposição do pátio 
ü Disposição do refeitório  
ü Disposição dos banheiros 
ü Disposição de quadras 
esportivas 
ü Disposição de 
laboratórios e biblioteca 

ü Observar: condições de 
higiene, conservação, 
ventilação e luminosidade 
(Todos os segmentos) 
ü Observar a relação do 
tamanho da sala para o 
número de alunos (Todos os 
segmentos) 
ü Há quadras cobertas? 
(Todos os segmentos) 
ü Há infra-estrutura para os 
dias de chuva? (Todos os 
segmentos) 
ü Os laboratórios e a 
biblioteca estão 
adequadamente equipados? 
(Todos os segmentos) 



ü O mobiliário e os 
banheiros são adaptados para 
as crianças? (EI e EF I) 
ü Há equipamentos 
adequados para higiene (troca 
de fralda, banho) (EI) 
ü Há computadores e 
recursos técnicos na escola? 
(Todos os segmentos) 
ü Há playground, tanque 
de areia e brinquedos no 
pátio? (EI e EF I) 
ü Há refeitório e 
lanchonete? (Todos os 
segmentos) 
ü A escola tem condições 
de separar crianças de 
diferentes faixas etárias na 
hora do recreio? (Todos os 
segmentos) 

Recursos humanos e estrutura 
pedagógica 

ü Equipe pedagógica da 
escola 
ü Condições de execução 
do projeto de ensino 
ü Adoção do material 
pedagógico 
ü Capacitação dos 
professores 

ü Além do diretor, há 
coordenador pedagógico ou 
coordenação por área de 
estudo? (Todos os segmentos) 
ü Qual é a formação dos 
professores? (Todos os 
segmentos) 
ü Há mecanismos de 
formação continuada ou 
atualização profissional? A 
escola tem plano de carreira? 
(Todos os segmentos) 
ü Existem auxiliares de 
classe? (EI) 
ü Qual é a equipe de apoio 
da escola (bedéis, auxiliares 
administrativos, técnicos 
especializados, serventes)? 
(Todos os segmentos) 
ü Adota algum material 
pedagógico? (EF e EM) 

Funcionamento da escola ü Calendário escolar 
ü Normas 
ü Uniformes 
ü Lanche 
ü Passeios 
ü Festas e eventos 
ü Reuniões 
ü Adaptação à escola 

ü Conhecer o 
funcionamento da escola, 
avaliando cada item nos seus 
custos e benefícios (Todos os 
segmentos) 
ü Compreender a relação 
da escola com a família e os 
mecanismos de negociação e 
diálogo (Todos os segmentos) 
ü Conhecer as normas da 
escola, sua rotina e a previsão 
de atividades (Todos os 
segmentos) 



ü Informar-se sobre o 
esquema de adaptação das 
crianças (EI e EF I) 

Projeto pedagógico ü Princípios do trabalho 
pedagógico 
ü Metodologias do trabalho 
pedagógico 
ü Formas de avaliação 
ü Previsão de atividades 
extras 

ü Quais são as metas da 
escola a curto e longo prazo? 
(Todos os segmentos) 
ü O que a escola mais 
valoriza na formação do 
aluno: conhecimento? 
Habilidades específicas? 
Valores? Socialização? 
(Todos os segmentos) 
ü Como são as aulas? 
(Todos os segmentos) 
ü Existem iniciativas de 
trabalhos interdisciplinares? 
(Todos os segmentos) 
ü Como é feita a 
avaliação? (Todos os 
segmentos) 
ü Há mecanismos de 
recuperação ou de reforço? 
Há plantões de dúvidas? (EF 
e EM) 
ü Qual é a conduta da 
escola em casos de 
indisciplina e problemas de 
aprendizagem? (EF e EM)  
ü O projeto de ensino da 
escola prevê atividades extras 
tais como olimpíadas 
esportivas, feira de ciências, 
visitas programadas, estudos 
do meio, exposição de artes? 
(Todos os segmentos) 
ü O projeto de ensino 
prevê iniciativas para a 
orientação de estudos, 
incentivo à leitura e formação 
em valores entre outros? 
(Todos os segmentos) 
ü A escola promove 
orientação profissional (EM) 
ü Qual é o desempenho dos 
alunos no ENEM e no 
vestibular? (EM) 
ü Qual o apoio da escola na 
preparação para o vestibular 
(aulas de revisão, simulados)? 
(EM) 
ü Como a família pode 
acompanhar o que é realizado 
na escola? (Todos os 
segmentos) 

	


