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O Puzzle 
Cristina Almeida (*) 

 

 Se imaginarmos um puzzle, talvez compreendamos melhor e reconheçamos a importância de 

cada uma das peças, que, só em conjunto, compõem o jogo. Sendo assim, com a criança é 

também impossível separar escola, família e sociedade, pois, se o indivíduo é aluno, filho e 

cidadão, ao mesmo tempo, a tarefa de ensinar não compete apenas à escola, porque o aluno 

aprende também através da família, dos amigos, das pessoas que estão à sua volta. 

Assim, e na medida em que se considera que os professores constituem um elemento-chave no 

desenvolvimento de parcerias entre a escola, a família e a comunidade, ao longo do percurso 

escolar da minha filha foi possível estabelecer uma articulação entre família e escola. Como tal, no 

inicio do seu décimo primeiro ano, numa fase em que já estão tão crescidos, mas ainda com tanto 

para aprender, eis que numa reunião de pais, em que a Dr.ª Adélia é professora e directora de 

turma, surge a oportunidade de se formar uma escola de pais. Foi interessante a imediata adesão 

dos pais, senti que havia uma grande sede de saber como ajudar os nossos filhos. Nós, pais, 

conhecemos os nossos filhos e reconhecemos que muitas vezes o seu insucesso advém da sua 

falta de estrutura para se organizarem. Face a esta grande dificuldade, foram realizados vários 

encontros orientados por uma mãe de um dos alunos da turma, que imediatamente se 

disponibilizou para colaborar delineando diversas técnicas de estudo para contribuir para o sucesso 

dos nossos filhos. A articulação estabelecida com a psicóloga da escola e os diferentes professores 

da turma contribuiu muito para enriquecer os encontros de forma a promover uma maior 

aproximação entre pais alunos e professores.  

No final do ano, com uma plateia de qualidade, foi-me entregue pela minha filha um certificado, 

onde o mais importante não era a classificação mas sim a atitude e o seu significado. 

Agradeço à Dra. Adélia pela sua total disponibilidade, e oportunidade num espaço que dizem ser 

fechado mas EM que família e escola se aproximaram. 
 

Uma mãe que reaprendeu a ser mãe. 
 

(*) Encarregada de Educação. 


