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“A educação, direito de todos
e dever do Estado e da
família, será promovida e
incentivada com a
colaboração da sociedade,
visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício
da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”

Art. 205 da CF
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“A educação, dever da família

e do Estado, inspirada nos

princípios de liberdade e nos

ideais de solidariedade

humana, tem por finalidade o

pleno desenvolvimento do

educando, seu preparo para o

exercício da cidadania e sua

qualificação para o trabalho.”

Art. 2 LDB
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Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

...

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de

integração da sociedade com a escola;

VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o

caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos

alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da

escola;

...
Lei 9394/96



... toda criança ou adolescente tem direito a ser

criado e educado no seio da sua família. (art. 19

ECA)



De que forma deve ocorrer a participação da família na escola? 

De que maneira a escola pode estimular a participação dos pais? 

Quais os principais resultados trazidos por essa participação? 

De que família estamos falando?



CONHECENDO A FAMILIA DOS EDUCACANDOS

COM QUEM MORAM BRASIL NORDESTE PIAUÍ

MORAM COM PAI E MÃE 60,1 60,7 66,6

MORAM SÓ COM A MÃE 31,2 30,2 26,2

MORAM SÓ COM O PAI 4,6 3,9 3,5

MORAM NEM COM O PAI, NEM COM A MÃE 6,0 7,9 9,2

ESTUDANTE DO 9º ANO

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2015



GRAU DE INSTRUÇÃO DA MÃE BRASIL NORDESTE PIAUÍ

Nenhuma instrução ou EF incompleto 25,3 33,6 39,6

EF completo ou médio incompleto 12,9 12,0 13,9

EM completo ou superior incompleto 23,2 19,6 17,9

Ensino superior completo 13,9 11,5 12,9

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2015

17,2%  da população piauiense acima de 15 é 
analfabeta(PNAD, 2017)

ESTUDANTE DO 9º ANO



PERGUNTA %

1 - Os pais ou responsáveis sabiam o que eles faziam durante o tempo livre 80,5

2 – Faltaram aula sem a permissão dos pais ou responsáveis 19,0

3 – Os pais ou responsáveis verificaram o dever de casa nos últimos 30 dias 69,2

PIAUÍ - ESTUDANTE DO 9º ANO

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, 2015



Documentário: Nunca me Sonharam
Vts_01_3.vob – até 05:25’’



Há vários modelos de famílias, não existe somente 
um tipo de família na sociedade brasileira.









Pesquisa Equidade e Qualidade na Educação, de 2012, da Organização para a

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE, aponta:

 que a articulação de estratégias de aproximação família-escola com outras políticas

educacionais contribui para melhorar qualidade e promover equidade.

 desafio comum para diversos países: como estimular o envolvimento dos pais na vida

escolar dos filhos, sobretudo com famílias e comunidades com menor escolaridade e maior

vulnerabilidade socioeconômica.

 mudança de paradigma: estratégia deixa de ser vista como responsabilidade única do

diretor para entrar na agenda de secretarias e ministérios.



Famílias em situação mais vulnerável tendem a se envolver menos na escolaridade dos

filhos; mas isso não significa que tenham menos interesse: apenas não sabem como

participar.

Pais envolvidos incentivam atitude positiva em relação à escola; os alunos, por sua vez,

dão maior atenção à vida escolar, com reflexo em redução de faltas e abandono.

Não é culpa dos pais ou dos professores: as escolas não contam com profissionais ou

estratégias apropriadas para lidar com essas famílias.



... a interação família/escola é necessária, para que ambas
conheçam suas realidades e suas limitações, e busquem
caminhos que permitam e facilitem o entrosamento entre si,
para o sucesso educacional do filho/aluno.

(SOUZA, 2009)



 A família e a escola são parceiros fundamentais no

desenvolvimento de ações que favoreceram o sucesso escolar e

social das crianças, formando uma equipe.

 É fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios,

bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam

atingir.

 A educação perpassa tanto o ambiente escolar quanto o familiar.

(Sousa,2012)



 A participação da família no ambiente escolar é fundamental no

processo ensino-aprendizagem.

 Família e escola são os principais suportes com que a criança

pode contar para enfrentar desafios, visto que, integradas e

atentas podem detectar dificuldades de aprendizagem que ela

possa apresentar, podendo contribuir de maneira eficiente em

benefício da mesma.
(Sousa, 2012)



A família deve ser parceira, aliada à escola e aos 

professores, para juntos oferecerem um trabalho de 

envolvimento e cumplicidade nos assuntos 

relacionados ao ambiente escolar.
(Sousa,2012)



A família pode participar de várias maneiras na vida educacional

do estudante:

 acompanhar tarefas e

trabalhos escolares;
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 verificar se o filho fez as

atividades solicitadas

pelo professor;

http://www.sonoticiaboa.com.br/wp-

content/uploads/2015/07/menino_estuda_sem_luz_close.jpg
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 estabelecer horário de

estudo;

http://matriculafacilaqui.com.br/wp-content/uploads/2017/11/estudar-
com-ofilho.jpg
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 informar- se sobre

matérias e provas.

http://imgsapp.diariodepernambuco.com.br/app/noticia_12798324236

1/2017/05/16/703956/20170516084810762907o.jpg



Por parte da escola cabe buscar uma aproximação com as famílias

de seus alunos, promovendo atividades como:

 interação e apoio com diversos profissionais,

 fazer visitas aos familiares;

 reuniões de pais e mestre com maior frequência;



 realizar trabalhos técnicos com a participação dos

familiares para que estes possam conhecer os conteúdos

que seus filhos estão desenvolvendo nas diversas

atividades curriculares, proporcionando ligação entre

escola-família- professores.
(Sousa, 2012)



 Estimular e apoiar os pais para o acompanhamento das

tarefas escolares;

 Investir na comunicação com as famílias, não só em

situações negativas;



 Criar estratégias de aproximação para pais menos

engajados;

Ajudar a esclarecer quais são as expectativas dos pais em

relação à educação de seus filhos.



Os estudos têm mostrado que a família que
acompanha o processo de aprendizagem do filho
poderá auxiliá-lo no momento que surgem
dificuldades escolares. Logo, se a família
acompanhar o rendimento dos filhos em sala de
aula, estes dificilmente enfrentarão situações de
defasagem no aprendizado.

(Sousa, 2012)



a união da escola e da família resultará num 

processo ensino-aprendizagem com maiores 
condições de obtenção de sucesso 
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