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Movida pelo prazer de educar, no papel de anjo da guarda, “aquele que protege, 

auxilia, é exemplo para os educandos”, me vejo na condição de guiar os educandos 

lassalistas a exercerem seu papel como cidadãos. Frente a isto, foi desenvolvido com a 

turma 132 da Escola La Salle Sapucaia, um projeto o qual proporcionou a interação 

entre família e escola.  

Partindo das inquietações candentes que preocupam nossa sociedade, e 

relacionando os conteúdos sobre o Meio Ambiente/Coleta Seletiva e Reciclagem 

convidamos os alunos a assistirem o filme Wall-E, o qual se trata de um robô, criado 

para limpar a Terra coberta por lixo em um futuro distante. Ele se apaixona por outro 

robô chamado EVA, e a segue para o espaço em uma aventura que irá mudar seu 

destino e o destino da humanidade.  

A lição que foi debatida com os educandos a partir do filme foi a que 

começassem a exercer o papel de bons cidadãos, conscientes na prática de cuidar e 

preservar o Meio Ambiente. Dando continuidade as atividades, foi proposto aos alunos, 

que confeccionassem um brinquedo, o qual fizessem uso de matérias recicláveis, tendo 

em vista a relevância de trabalharem em conjunto com a família, “os pais como 

primeiros responsáveis pela educação dos filhos” (La Salle MR 193,2,1). O resultado 
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desta experiência repercutiu e se espalhou pela escola inteira, sendo que foi aberto um 

espaço para exposição dos trabalhos realizados, os quais foram votados por toda a 

comunidade educativa, eleitos e premiados os mais votados.  

A experiência da relação família-escola teve excelente resultado, sendo que foi 

proposto à confecção do mini robô Wall-E, também confeccionado com a família  - seu 

amigo de  conscientização e auxílio no cuidado e preservação do meio em que habita. 

Foi visível na turma que a participação da família nas atividades propostas foi 

conclusiva e de grande relevância para nossos educandos, pois os comentários entre eles 

eram de afeição e agradecimento pela interação na realização dos trabalhos. 

Na certeza de estarmos formando pessoas criativas, dinâmicas, comprometidas 

com a sociedade e com a história, na confiança que a relação escola e aluno, aproximam 

ainda mais os pais de seus filhos e reforça o acompanhamento deles na escola, temos a 

certeza de ser exemplo para a vida dos educandos. Movidos pelas palavras de La Salle, 

adquirimos inspiração, na missão em nós confiada, “o exemplo causa impressão muito 

maior que as palavras no coração e na mente das crianças. É preciso que vossos 

exemplos instruam vossos alunos muito mais que vossas palavras.” Tendo em vista 

essas palavras de La Salle, temos a certeza que  conseguimos atingir o objetivo da 

integração entre escola e família. 
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