
OrganizaçãO de Pais sOlidáriOs 
Vera Cruz



Para saber mais, acesse o blog http://opsveracruz.blog.uol.com.br. 
Para entrar em contato envie um e-mail para opsveracruz@uol.com.br

Set/06 - Campanha Só um Minutinho, enfocando a 
educação para o trânsito e as questões relacionadas à 
ocupação do espaço público no entorno da Escola Vera Cruz.

Nov/06 - Mesa-redonda “A Convivência é o Oposto da 
Violência”, com a participação de Denis Mizne (fundador 
e diretor executivo do Instituto Sou da Paz), de Yves de la 
Taille (especialista em Psicologia Moral) e Marcelo Suzuki 
(urbanista).   

A L G U M A S  R E A L I Z A Ç Õ E S

PROGRAMAÇÃO 2008
6 de março, das 20h às 22h 
VAMOS FALAR SOBRE 
NOSSOS ADOLESCENTES?
Maurício Souza Lima, médico hebiatra e 
autor de Filhos Crescidos, Pais Enlouquecidos

A adolescência chega de repente e nós, pais, encontramos 
em casa uma pessoa muito diferente do menino ou da 
menina que conhecíamos tão bem. Sabendo mais sobre 
as mudanças físicas e emocionais dessa fase, é possível 
reduzir os conflitos, cuidar melhor da saúde dos nossos 
filhos e oferecer a ajuda e os estímulos mais adequados 
para que eles se desenvolvam bem e consigam lidar melhor 
com as angústias que surgem inevitavelmente. 

19 de maio, das 20h30 às 22h30
CONVERSANDO SOBRE DROGAS 
LÍCITAS E ILÍCITAS
Ilana Pinsky, psicóloga e professora 
da pós-graduação da UNIFESP.

Álcool, cigarro, maconha, ecstasy & companhia estão 
por aí, não dá para negar. Adianta falar disso com os 
adolescentes? Até onde respeitar a privacidade deles? 
Existe um “jeito certo” de agir com os filhos em relação 
a esse assunto? Quais são os fatores de risco e os fatores 
de proteção quando se pensa em dependência química? 
Uma coisa é certa: vale a pena os pais se informarem 
e trocarem idéias sobre esse assunto.



a OPS Vera Cruz agradece aos convidados que gentilmente abriram espaço em suas agendas para enriquecer nossos debates. 
Comissão Organizadora: dora Holzheim, Claudia Visoni, Maria lúcia gadotti e Priscila nahum

Ago/07 - Semana do Trânsito Vera Cruz, em parceria 
com a Escola Vera Cruz, visando fortalecer atitudes 
cidadãs de pedestres e motoristas e sensibilizar para a 
importância de prevenir acidentes.

Nov/07 - Encontro “Um Diálogo sobre Ética: 
Acreditar? Resistir? Desesperar?”, com Mário Sérgio 
Cortella, filósofo, professor e co-autor do livro Nos 
Labirintos da Moral, entre outros.

11 de agosto, das 20h30 às 22h30 
O QUE MUDOU NA INFÂNCIA 
DESDE QUE ÉRAMOS CRIANÇAS?
Gisela Wajskop, socióloga e especialista 
em educação.

Vivíamos num outro mundo: as brincadeiras eram na rua, 
videogame e buffet infantil não existiam. A família se 
encontrava nas refeições e todo mundo corria menos. Tanta 
coisa mudou que fica difícil saber como preparar bem os 
filhos para o futuro. A proposta desse encontro é entender 
melhor as visões históricas da infância e os diferentes modos 
de vida das crianças de hoje para refletir sobre os dilemas 
de educação com que nos defrontamos todos os dias.

As reuniões regulares ocorrerão na primeira segunda-feira de abril, 
junho, setembro e novembro das 20h às 22h na sala 103 do Verão

23 de outubro, das 20h30 às 22h30
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM 
UMA SOCIEDADE DE CONSUMO
Lídia Aratangy, psicoterapeuta de casais 
e família e autora de diversos livros.

Somos bombardeados por milhares de mensagens 
publicitárias diariamente. Estamos sempre plugados 
na internet, na TV, no celular. Temos prazer e culpa em 
consumir. Por um lado, a tecnologia facilitou muito a vida. 
Por outro, os problemas ambientais assustam. Que tal parar 
um pouco para pensar sobre a importância da maneira 
como lidamos com o consumo e de que modo isso interfere 
nos vínculos afetivos que estabelecemos com nossos filhos?



a g r a d e C i M e n t O :

a P O i O :

www.hypeeventos.com.br www.conectar.com.br

Priscila Doces

(11) 9983-1880

www.acamere.com.br www.bananabionica.com.br aeaarq@uol.com.brwww.cinepro.com.br

Idealpack - Máquinas 
para Embalagens

(11) 3783-6972

a Organização de Pais solidários Vera Cruz foi criada em setembro 
de 2005 por um grupo de pais de alunos da escola Vera Cruz. 

a necessidade de estimular a troca de experiências sobre temas relacionados 
à educação motivou seu surgimento. nos encontros já realizados ao longo 

de três anos nasceram muitas idéias e diversas ações concretas visando 
o bem comum. Os objetivos da OPs Vera Cruz são: refletir sobre o papel 
da família e da escola na formação das crianças e dos jovens; disseminar 

valores éticos e de respeito ao outro; debater temas relacionados à convivência 
familiar e aos desafios enfrentados pela sociedade atualmente; estabelecer um 

canal de comunicação entre as famílias dos alunos e a escola Vera Cruz.


