“Nossa sociedade mudou, temos uma inversão de papeis e valores, mais
informação do que podemos absorver, a mulher trabalha fora, o avanço
tecnológico foi grande, a família mudou, a criança mudou, o aluno e a escola
também mudaram....Tanta mudança gera confusão e expectativas”.
A família é base da sociedade. Nesse sentido cabe aos pais um papel
fundamental na educação dos filhos. Os pais são os primeiros educadores, e,
desde o início, estão incumbidos do sustento material, cultural e espiritual das
crianças.
Vemos muitos pais assumirem seu papel na educação dos filhos com
dedicação e até heroísmo. Apesar das dificuldades apresentadas por uma
realidade cada vez mais fragmentada e individualista, muitos pais se esforçam
para dar a seus filhos o afeto e a atenção necessárias, e os conhecimentos que
precisam para serem pessoas de bem, com princípios e valores que os fazem
assumir os desafios da vida com responsabilidade.

Com o objetivo de ajudá-los nesta difícil tarefa de educar o Colégio Dona
Clara criou a BIBLIOTECA PARA PAIS. Iniciamos com 12 volumes de
obras magníficas que tratam sobre a educação dos filhos. Você poderá
fazer o empréstimo com a carteirinha da biblioteca de seu filho.
Vamos estreitar nossos laços, unir nossas
conseguirmos educar com mais tranquilidade.

forças

Vejam os títulos de nossa biblioteca.
Eles já estão disponíveis para vocês.
Em breve mais títulos estarão disponíveis.
Att,
Equipe pedagógica

para

juntos,

Criando Adolescentes Em Tempos Difíceis
Elizabeth Monteiro
O amor parental não é estático - ele muda com o tempo e
com os filhos. Por isso, os pais precisam atualizar seu
modo de sentir e amar. A autora fala sobre a necessidade
de proteger os adolescentes de ameaças como as drogas
e, ao mesmo tempo, de incentivar a autonomia deles.

Criando filhos em tempos difíceis
Atitudes e brincadeiras para uma infância feliz
Este livro desvenda diante do leitor, sem pretensões, a seriedade
contida no brincar e nos jogos. A autora resgata o brincar do
ponto de vista emocional, cognitivo e social, caracterizando de
maneira simples e direta as diferentes etapas dos
desenvolvimento. Através do relato de alguns casos clínicos,
convida o leitor a uma reflexão sobre sua forma de brincar,
procurando também enriquecer o universo de possibilidades
através de exemplos de jogos e brincadeiras (tendo sempre o cuidado de não propor
receitas). Resgata ainda o brincar como possibilidade de cura, principalmente no contexto
psicoterápico.

Elizabeth Monteiro

A culpa é da mãe
Reflexões e confissões acerca da maternidade
Neste livro emocionante e catárquico, a psicoterapeuta Elizabeth
Monteiro relata suas experiências – muitas vezes desastradas –
como mãe de quatro filhos. Partindo das relações familiares na
época de sua avó e passando pela própria infância, ela mostra
que as mães, independentemente da geração, erram. Mas não
devem se sentir culpadas por isso.

Elizabeth Monteiro

Cadê o pai dessa criança
Pais ausentes, descomprometidos, perdidos em seus papéis.
Nessa realidade contemporânea, se A culpa é da mãe, cadê o
pai da criança?
Baseada em sua experiência clínica e em pesquisas diversas,
Betty Monteiro aborda os conflitos familiares, os modelos
inadequados de pais – ilustrados com casos clínicos – e dá
sugestões para resgatar a identidade paterna e mostrar sua
importância na formação dos pequenos.

Elizabeth Monteiro

Quem me Educa?
Não espere fórmulas feitas ou soluções fáceis para a
indisciplina. Dante Donatelli oferece nesse livro uma reflexão
sobre tudo o que permeia esse problema. Do papel da mulher
na sociedade atual a questões filosóficas, o autor nos conduz a
uma nova ótica, possibilitando o entendimento e,
consequentemente, a busca pela melhor maneira de educar
nossos filhos.

Educação Familiar
No livro 'Educação Familiar - Presente e Futuro', Içami Tiba
aborda com clareza todos os aspectos - dos mais simples aos
mais controversos - da árdua, porém gratificante, tarefa de
educar. Fala de maneira simples e didática sobre os assuntos
e situações presentes em nosso cotidiano. Discorre sobre a
necessidade de uma Educação Sustentável - seus valores,
pilares e objetivos, avaliando situações comuns e presentes
em todos os núcleos familiares.

Disciplina, limite na medida certa
O experiente médico Içami Tiba decidiu republicar o sucesso
editorial "Disciplina: Limite na Medida Certa" após uma década
desde a primeira edição. A nova versão, revisada e atualizada,
inclui Novos Paradigmas registrados pelo autor nos últimos
anos. Cada vez mais permissivos, os pais e os professores da
atual geração têm encontrado dificuldades para estabelecer
regras dentro de casa e na escola. Temendo se tornarem
autoritários, não sabem dizer "não" às crianças e jovens. Mas o
dr. Içami explica que os limites devem existir, para garantir o
amadurecimento saudável.

Seja feliz,meu filho
Todos os pais têm expectativas em relação aos filhos. Este
livro convida os pais apaixonados e bem intencionados a
estarem também bem instruídos, podendo ser os melhores
pais que podem, já que as expectativas podem favorecer
ou prejudicar os filhos na construção de suas próprias
histórias. Este livro tende a orientar os pais que se sentem
inseguros e preocupados com a educação e a felicidade de
seus filhos.

Filhos: Manual de instruções
Em 'Filhos, Manual de Instruções', a autora aborda aspectos
vivenciados por pais e mães durante o processo educativo de
seus filhos. Nesse livro, Tania Zaguri oferece dicas de como
reagir à situações do cotidiano, como por exemplo, o fato de
a criança se recusar a comer, desligar a televisão e estudar
ou até mesmo a pirraça feita na hora de dormir. Além disso,
a autora retrata temas relacionados à formação e
socialização das crianças, mas que ao mesmo tempo podem
trazer desgastes e problemas para o dia a dia - relação da
criança com a mídia, relacionamento com meio irmãos. O
intuito desse livro é orientar pais e mães para que consigam superar essas dificuldades.

Limites sem traumas
Uma das grandes questões na educação dos filhos é
como, quando e por que dizer "não" -- e,
consequentemente, como, quando e por que dizer
"sim". "Limites Sem Trauma: Construindo Cidadãos", o
novo livro da consagrada educadora Tania Zagury, tem
tudo para se tornar o livro de cabeceira de pais e mães
brasileiros. Com utilíssimos capítulos divididos por
faixas etárias, o livro descomplica o dia a dia da
família e indica as necessidades das crianças em cada
etapa do desenvolvimento -- sempre relacionadas às
respectivas tarefas dos pais em relação aos limites.

Pais e Educadores de alta performace
Esta obra, Pais e Educadores de Alta Performance propõe
de maneira clara e eficaz uma conduta educacional
equilibrada, atribuindo a devida responsabilidade a pais e
educadores na formação de seres humanos competentes,
éticos e felizes.

Família de alta performace
Num mundo de tantas mudanças e crises não é mais possível
funcionarmos antes. Precisamos renovar, reinventar, procurar
saídas para essa nova fase de evolução da humanidade.
Devemos isso a nós e às gerações futuras.
Este livro se propõe a mostrar alguns caminhos para a família e
para nós todos sermos pessoas melhores através da Alta
Performance.
Muitos dos conceitos que usamos no mundo corporativo como
liderança, meritocracia, hierarquização de prioridades, objetivos
e metas, projetos e estratégias de execução podem ser
aplicados na educação dos filhos. Seja na criação de um "Filho
Único", ou dois ou mais "Filhos Únicos", não importa quais as metas e objetivos escolhidos.

