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APRESENTAÇÃO 
 

A presente Produção Didático-Pedagógica na forma de Caderno Temático, 

intitulado: Atribuições da Educação Familiar e Escolar no Desenvolvimento 

Integral do Educando, tem como objetivo efetivar um levantamento, resgate e 

questionamento sobre as funções individuais e coletivas da família e a escola, no 

sentido de investigar, por meio da reflexão e do diálogo entre pais ou responsáveis e 

professores quanto ao que compreendem e como desempenham suas funções 

individuais e coletivas em relação ao desenvolvimento integral do educando. Para a 

efetivação da pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, caracterizando-se, 

quanto aos procedimentos, como bibliográfica e pesquisa-ação; o projeto será 

desenvolvido na Escola Estadual Inácio Schelbauer-EF, situada no município de Rio 

Negro, Estado do Paraná, com a participação de professores (as), pais ou 

responsáveis e alunos dos (as) alunos (as) da turma do sexto (6º) ano C 2016 e, 

posteriormente do 7º ano 2017. Na coleta de dados usaremos como instrumento 

inicial a observação, seguido de questionários com perguntas abertas fechadas e 

entrevistas aos grupos participantes.  

A Primeira Unidade Didática apresenta os resultados de algumas das 

perguntas do questionário respondidos por pais ou responsáveis e professores no 

segundo semestre de 2016 para diagnóstico sobre o tema. 

Na Segunda Unidade Didática relacionam-se atividades para a 

reapresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica, apresentação da Produção 

Didático-Pedagógica e dos resultados do questionário à comunidade escolar e aos 

participantes diretos de sua implementação. 

Discutir sobre o conceito de família, educação e escola e suas atribuições 

será objeto da Terceira Unidade Didática. 

Na Quarta Unidade Didática apresenta reflexões e discussões sobre as 

atribuições dos pais ou responsáveis na educação dos filhos em família e no 

acompanhamento escolar. 

A Quinta e última unidade Didática faz referência à corresponsabilidade entre 

a Educação Familiar e a Escolar. 

Nesse conflito de determinações justifica-se este projeto que traz o 

questionamento sobre quem são os responsáveis pelo dever da educação e de que 

educação a legislação e outros autores exatamente se referem. No entanto 

permanece o dilema em relação a quem é conferido o dever efetivo de educar e/ou 

ensinar.  O presente projeto objetiva encontrar caminhos para a efetivação dessa 

educação integral envolvendo família e escola. 

A carga horária prevista na implementação pedagógica soma trinta e duas 

(32) horas, divididas para atender as cinco (5) unidades didáticas.  
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Clip-art 

 

‘DIAGNÓSTICO DO QUESTIONÁRIO’ 
 

 PARTICIPANTES: Pais ou responsáveis e professores da turma do 6º ano B. 

 

 OBJETIVO: Investigar e identificar, por meio de questionário, a opinião inicial 

dos pais ou responsáveis e professores quanto ao que compreendem e como 

desempenham suas funções educativas individuais e coletivas em relação ao 

desenvolvimento integral do educando. 

 

  ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO E MATERIAL DIDÁTICO 

Ao iniciar a construção desta produção didático-pedagógica na forma de caderno 

temático, decidimos elaborar e enviar um questionário similar para os pais ou 

responsáveis e para os (as) professores (as), diretora e pedagogas, para, a partir 

deste pré-diagnóstico, obtermos mais subsídios para a implementação deste 

trabalho na escola com os respectivos participantes. Os questionários na íntegra 

estão em anexo no apêndice desta produção. 

Apresentamos, a seguir, algumas das questões mais relevantes desta atividade: 

 

Família/pais ou responsáveis Escola/professores 

Para você (s), o termo EDUCAÇÃO está mais 

relacionado à: 

 

Para você (s), o termo EDUCAÇÃO está mais 

relacionado à: 

 

O termo Educação é complexo e utilizado por várias instituições, apresentando diferentes significados. Nesta 

questão os entrevistados, pais ou responsáveis e mesmo os (as) professores (as) entendem que o termo está mais 

relacionado à família.  
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A família está delegando suas funções à escola? 

 

A família está delegando suas funções à escola? 

 
Surpreendentemente, a maioria dos pais ou responsáveis acreditam que estão deixando de assumir suas funções 

para que a escola faça este trabalho. Os professores, portanto, concordam, em menor porcentagem que os pais, 

que a família está responsabilizando a escola por funções que não são suas. 

Família e escola devem ser corresponsáveis na tarefa de 

educar? (3,8% ‘não’). 

 

Família e escola devem ser corresponsáveis na tarefa 

de educar? 

 
Os pais ou responsáveis entendem, na grande maioria, que família e escola devem ser corresponsáveis na tarefa 

de educar. Os professores, apesar de a maioria entender a corresponsabilidade da família e escola na tarefa de 

educar, se encontram divididos nesta questão. 

Como você(s) avalia(m) suas funções na educação de 

seu(s) filho(s)? 

 

Como você avalia as funções dos pais ou responsáveis 

na educação dos filhos? 

 
Pais ou responsáveis entendem que não estão desenvolvendo de forma eficiente suas funções na educação dos 

filhos. Professores entendem que os pais ou responsáveis não estão cumprindo com suas obrigações na educação 

dos filhos. 

Como você(s) avalia(m) as funções da 

escola/professores no processo ensino e aprendizagem? 

(3,8% ‘outros’). 

 

Como você avalia as funções da escola/professores no 

processo ensino e aprendizagem? 

 
Pais ou responsáveis avaliam que a escola/professores está coerente com o processo ensino e aprendizagem. 

Professores, no entanto, entendem que a escola não está totalmente coerente com processo ensino e 

aprendizagem. 

 

 

 



7 
 

Diante deste diagnóstico ressaltamos a relevância sobre o tema para a nossa 

comunidade escolar e outras comunidades escolares interessadas em aprofundar o 

assunto. 

Com base nos resultados apresentados, verifica-se a importância desse 

projeto e material didático, pois esperamos que a pesquisa possa contribuir para que 

família (pais ou responsáveis) e escola (professores) tomem novas posturas no 

direcionamento de suas funções individuais e coletivas em relação ao 

desenvolvimento integral do educando. 

As atividades propostas neste caderno temático não esgotam o tema nem as 

possibilidades de atividades que promovam a referida discussão, podendo ser 

adaptadas a outras realidades escolares. 

 

 AVALIAÇÃO: A atividade desta unidade é relevante e imprescindível para o 

processo de elaboração desta produção didático-pedagógica e, por meio desta, a 

implementação do projeto de intervenção na escola. 

 

 PARA SABER MAIS 

 

 Filme/vídeo: O triunfo - Papel do Professor: o trecho do filme, em conjunto 

com o trecho ‘Rotulação de Alunos’, oportuniza a reflexão de que embora os alunos 

apresentem "problemas" é possível realizar um trabalho que de fato faça a diferença 

na vida deles, bem como envolver a família nesse processo. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1

2530>. Acesso em: 15 de ago. 2016. 

 

 Cartilha: “ACOMPANHEM A VIDA ESCOLAR DE SEUS FILHOS”. 

Disponível em:  

<http://mse.mec.gov.br/images/stories/pdf/cartilha_nova_baixa_resoluo138x210.pdf>

Acesso em: 16 de ago. 2016. 

 

 Guia: “Educação começa em casa. Confira as 10 dicas abaixo e participe 

mais do dia a dia escolar do seu filho. É simples e ele merece”. Disponível em: 

<http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/cartilha_cartaz.pdf>. 

Acesso em: 17 de ago. 2016. 

 

 CRONOGRAMA: 2º semestre/2016. 

 

 RECURSOS: computador; internet (Google drive/formulário); folhas A4. 

 

 REFERÊNCIAS: Relacionadas conforme os links desta unidade. 

 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12530
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12530
http://mse.mec.gov.br/images/stories/pdf/cartilha_nova_baixa_resoluo138x210.pdf
http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/cartilha_cartaz.pdf
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Clip-art 

 

‘PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, PRODUÇÃO DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA E QUESTIONÁRIO’ 

 

 

1º ENCONTRO 

 

 PARTICIPANTES: Segmentos da escola: Direção, pedagogos, professores, 

representantes das instâncias colegiadas. 

 

2º ENCONTRO 

 

 PARTICIPANTES: Pais ou responsáveis. 

3º ENCONTRO 

 PARTICIPANTES: Alunos (as) 

 

 OBJETIVO: Apresentar o Projeto de Intervenção Pedagógica, a Produção 

Didático-Pedagógica e o resultado do questionário aos segmentos da escola e aos 

participantes diretos de sua implementação. 

 

 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO E MATERIAL DIDÁDICO 

 

Obs.: Mesmo encaminhamento para todos os participantes, porém adaptado 

aos (às) alunos (as). 

 

 Mensagem inicial: Vídeo: Música- “Família e escola”. Visualizar o vídeo e 

acompanhar a interpretação com a letra da música em mãos; reflexão e registro 

descritivo das discussões. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=g0-

andO1tDc>. Acesso em: 18 de ago. 2016 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0-andO1tDc
https://www.youtube.com/watch?v=g0-andO1tDc
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 Apresentação objetiva verbal por meio de slides do Projeto de Intervenção 

Pedagógica e da metodologia de trabalho da implementação da Produção Didático-

Pedagógica na forma de Caderno Temático.  

 Avaliação e discussão dos resultados das demais questões do questionário 

encaminhado aos participantes no final o ano letivo de 2016. 

 Atividade para o próximo encontro: responder, para posterior análise, o 

questionário denominado: “Você participa da educação de seu filho?”. Disponível 

em: 

<http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-

educacao/teste/teste_voceparticipa.pdf>. Acesso em 19 de ago. 2016. 

 Solicitar aos participantes para guardar os registros das atividades em uma 

pasta ou envelope e trazê-los nos encontros. 

 Convidar os pais ou responsáveis (familiares), professores (as) e mais alunos 

(as) músicos, para participar do grupo musical da escola. 

 Avaliação do encontro e sugestões de atividades para o próximo. 

 

 PARA SABER MAIS 

 

 Folder: “Entenda os principais direitos da criança e do adolescente”. 

Disponível em:  

<http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/index.shtml>. Acesso em: 

20 de ago. 2016. 

 

 Vídeo: “Educar pelo Exemplo”: O programa Bom Dia Paraná, da RPC TV, 

apresenta a fala do educador e psicólogo, Marcos Meier, na coluna Comportamento, 

sobre educar pela atitude. O autor traz algumas dicas sobre como os pais podem 

orientar os filhos sob a base da verdade, ou seja, dar orientações aos filhos que não 

sejam incoerentes com seus atos. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1

2853>. Acesso em: 21 de ago. 2016. 

 

 CRONOGRAMA: Fevereiro/2017. Encontro com os professores na Semana 

Pedagógica e com os pais ou responsáveis, após o início das aulas presenciais.  

 

 RECURSOS: Cópias; computador, internet, data show. 

 

 REFERÊNCIAS: Relacionadas conforme os links desta unidade. 

 

 

 

 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/teste/teste_voceparticipa.pdf
http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/teste/teste_voceparticipa.pdf
http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/index.shtml
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12853
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12853
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Clip-art 

 

‘FAMÍLIA, EDUCAÇÃO E ESCOLA’ 
 

1º ENCONTRO 

 PARTICIPANTES: Direção, pedagogos e professores. 

2º ENCONTRO 

 PARTICIPANTES: Pais ou responsáveis. 

3º ENCONTRO 

 PARTICIPANTES: Alunos (as) 

 

 OBJETIVO: Discutir e aprofundar o conceito de família, educação e escola e 

suas atribuições. 

 

 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO E MATERIAL DIDÁTICO 

 

Obs.: Mesmo encaminhamento para todos os participantes, porém adaptado 

aos (às) alunos (as). 

 

 Mensagem inicial: Vídeo: “UBUNTU”. Sinopse: "Ubuntu" é uma palavra que 

representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa: "Sou quem sou, 

porque somos todos nós". Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=gpIEHRukIfE>. Acesso em 22 de ago. 2016. 

 Reflexão sobre a etimologia dos termos ‘Família, Educação e Escola’. 

 Vídeo: “Entrevista Mário Sérgio Cortella - Educação x Escolarização”. 

Sinopse: Mário Sérgio Cortella, doutor, filósofo, escritor, educador, palestrante e 

professor, responde indagações sobre o papel da família na educação dos filhos. 

Disponível em:  

<http://www.educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=19533>. 

Acesso em: 23 de ago. 2016. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gpIEHRukIfE
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=19533
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 Fundamentação Teórica: leitura, interpretação, discussão e registro em 

grupos do texto: “Família, Educação e Escola”.  

 

Família 

A família, além de ser algo natural e biológico, é a instituição base da 

sociedade e o ambiente inicial e contínuo de socialização, transmissão de valores, 

significados, crenças, ideias e da história social e pessoal, onde cada ser humano 

adquire e estabelece sua identidade individual e social. 

De acordo com Amazonas, Damasceno, Terto & Silva, (2003); Kreppner, 

(1992, 2000) apud Dessen e Polonia (2007, p. 22): “A família, presente em todas as 

sociedades, é um dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo, atuando 

como mediadora principal dos padrões, modelos e influências culturais”.  

A Declaração Universal dos Direitos do Humanos (1948, art. 16, al. 3) 

normatiza que: “A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem 

direito à proteção desta e do Estado”.  

Mesmo diante das transformações econômicas, políticas e principalmente 

sociais contemporâneas, a instituição família permanece como base da sociedade.  

No entanto, devido a estes fatores, além do modelo tradicional, surgiram 

novas composições de família com mudanças principalmente na distribuição de 

papéis e responsabilidades tradicionalmente desempenhados e vividos por homem e 

mulher como pai e mãe em relação aos filhos. A mulher começou a atuar no 

mercado de trabalho por emancipação e/ou para contribuir com o homem nas 

despesas da casa e assim os filhos passaram a ser matriculados precocemente aos 

cuidados de instituições públicas. Ao falar sobre as transformações ocorridas na 

estrutura familiar Romanelli (2005, p. 77), apud Souza (2009, p.13) afirma: “Uma das 

transformações mais significativas na vida doméstica e que redunda em mudanças 

na dinâmica familiar é a crescente participação do sexo feminino na força de 

trabalho, em consequência das dificuldades enfrentadas pelas famílias”.  

Segalen (1993), apud Nogueira (2005 p. 570), se refere à família como 

“Instituição social mutante por excelência, a família apresenta configurações próprias 

a cada sociedade e a cada momento histórico, embora sua existência seja um fato 

observado universalmente”.  

Estas transformações, no entanto, não impedem e não justificam que a 

família, seja qual for sua constituição e/ou organização econômica, deixe de assumir 

suas funções essenciais educativas perante e entre seus integrantes e a sociedade 

no tempo que lhe cabe na presença destes.  

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabelece no artigo 226 que:  

 

A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 3º 
Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua 
conversão em casamento.  § 4º Entende-se, também, como entidade 
familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
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§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 

 

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, 

(BRASIL, 1990), artigo 25: 

Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou 
qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por 
família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade 
pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os 
quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade. 

A família passou por transformações através dos tempos até a atualidade, 

mas continua sendo, independente de sua constituição, um conjunto de vínculos 

afetivos onde se deve dar todo o processo inicial e constante de humanização do 

indivíduo. Um ambiente familiar estável e afetivo pode contribuir de forma positiva 

para o processo educacional entre seus pares. 

A Lei nº 10.406 (BRASIL, 2002), a qual institui o Código Civil, normatiza no 

artigo 1.723 que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família”. 

Entendemos, no entanto, que pai e/ou, mãe, ou responsável devem exercer 

seu poder e exemplo familiar no ato de criar e educar seus filhos durante sua 

infância e adolescência e permanentemente ao longo da vida, pois sempre serão 

pai, mãe e filho (os), mesmo que haja separações por situações judiciais.   

 

 

Educação 

 A educação é um legado construído social, cultural e historicamente pela 

humanidade, é própria do ser humano e o que determina sua existência pessoal e 

coletiva. Silva (2008, p. 42) afirma que:  

O termo educação pode ser entendido de várias maneiras e com vários 
significados, conforme seus objetivos e funções. Esses significados poderm 
ter o sentido mais amplo (“educar para a vida”) até o sentido mais específico 
(“educar para as necessidades do mercado de trabalho”). 

 

  Segundo Ferreira (2010, p. 271), o termo educação é conceituado como: 

“[...] processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da 

criança e do ser humano [...]”. O ser humano se desenvolve integralmente por meio 

da educação, quando busca transformar sua realidade com os conhecimentos 

adquiridos social, cultural e historicamente.  

Queiroz (2003, p. 96), conceitua a educação como:  

[...] a ação exercida por meio de métodos particulares, com o objetivo de 
desenvolvimento ou preparação social, intelectual, moral, física, e afetiva de 



13 
 

uma criança ou jovem. A transmissão da cultura de uma geração para outra. 
Civilidade, nível ou tipo de ensino. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), normatiza 

no artigo 6º que a educação, seguida entre outros elementos essenciais, é um direito 

social. 

 

 

Escola 

Queiroz (2003, p. 101) conceitua escola no sentido amplo como: “Casa ou 

estabelecimento onde é transmitido um ensino coletivo, geral ou especializado. 

Conjunto formado pelos alunos e professores [...]”. 

Muito mais que isso, a escola é uma instituição social e educativa onde o 

conhecimento produzido histórica e culturalmente pela humanidade é transformado 

cientificamente na mediação entre professor e aluno a fim de promover seu 

desenvolvimento global (Yus, 2002), sua consciência cidadã e seu preparo para o 

mercado de trabalho.  

Segundo Davies & cols., (1997); Rego, (2003) apud Dessen e Polonia (2007, 

p. 25) “A escola emerge, portanto, como uma instituição fundamental para o 

indivíduo e sua constituição, assim como para a evolução da sociedade e da 

humanidade”. 

A escola é uma instituição em que se priorizam e socializam as atividades 

cognitivas educativas formais, o saber sistematizado (Saviani, 2005), sendo 

identificada como um espaço de desenvolvimento e aprendizagem conforme sua 

organização curricular ao considerar também os padrões relacionais, aspectos 

culturais, afetivos, sociais, históricos etc. que estão presentes nas interações e 

relações envolvidas neste contexto. 

 

 Atividade: leitura e discussão do folder educativo denominado: “Educação 

começa em casa. Confira as 10 dicas abaixo e participe mais do dia a dia 

escolar do seu filho. É simples e ele merece”. Disponível em:  

<http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/cartilha_cartaz.pdf>. 

Acesso em: 24 de ago. 2016. 

 Proposta de visita dos professores às famílias dos (as) alunos (as). 

 Atividade para o próximo encontro: por meio de um desenho em uma folha 

A4, apresentar o entendimento sobre família, educação e escola e suas funções 

educativas.  

 Avaliação do encontro e sugestões de atividades para o próximo. 

 

 

http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/cartilha_cartaz.pdf
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4º ENCONTRO 

 

 PARTICIPANTES: Pais ou responsáveis, professores (as) e alunos (as). 

(Coletivo).  

 

 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

 Palestra com profissional habilitado sobre o tema: ‘Família, Educação e 

Escola’. 

 

 PARA SABER MAIS 

 

 Texto: “Família e escola: identificando e oportunizando reflexões a respeito de 

seus papéis na formação humana”. Disponível em:  

<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_p

de/2014/2014_unespar-paranavai_ped_artigo_luciane_soler.pdf>. Acesso em 25 de 

ago. 2016. 

 Vídeo: Série Opinião 2 - Escola - Amanda Vicentini. Série que mostra os 

alunos da rede pública do Paraná discutindo assuntos importantes do seu cotidiano. 

Neste, uma aluna opina sobre o tema "Escola". Disponível em:  

<http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=152

38>. Acesso em 26 de ago. 2016. 

 Vídeo: “Família - Novas Configurações Familiares”: O vídeo apresenta 

inicialmente um histórico dos modelos de relações familiares, para depois listar as 

novas configurações familiares que podem ser encontradas na atualidade. 

Disponível em:  

<http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=4782>. 

Acesso em: 27 de ago. 2016. 

 Vídeo: “A Educação Proibida” (Trailer Oficial). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=BCVkRA69THI>. Acesso em: 28 de ago. 2106. 

 Vídeo: “Educação Proibida - A família”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=rj9XPnnIrP0>. Acesso em: 28 de ago. 2016.  

 “A Educação Proibida (Resumo Escolar)”: Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=0QSd0EG1qQI>. Acesso em: 29 de ago. 2016. 

 CRONOGRAMA: Março/2017.  

  

 RECURSOS: Cópias, computador, data show, internet e folhas A4. 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-paranavai_ped_artigo_luciane_soler.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_unespar-paranavai_ped_artigo_luciane_soler.pdf
http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=15238
http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=15238
http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=4782
https://www.youtube.com/watch?v=BCVkRA69THI
https://www.youtube.com/watch?v=rj9XPnnIrP0
https://www.youtube.com/watch?v=0QSd0EG1qQI
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Clip-art 

 

‘EDUCAÇÃO FAMILIAR’ 
 

1º ENCONTRO 

 PARTICIPANTES: direção, pedagogos e professores. 

2º ENCONTRO 

 PARTICIPANTES: pais ou responsáveis. 

3º ENCONTRO 

 PARTICIPANTES: alunos (as) 

 

 OBJETIVO: refletir e discutir sobre as atribuições dos pais ou responsáveis 

na educação dos filhos em família e no acompanhamento escolar. 

 

 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO E MATERIAL DIDÁTICO 

 

Obs.: Mesmo encaminhamento para todos os participantes, porém adaptado 

aos (às) alunos (as). 

 Mensagem inicial: “Educa Sempre - Emocionante Mensagem para pais e 

mães”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ed-aG4xDkRE>. Acesso 

em: 30 de ago. 2016. 

 Fundamentação Teórica: realizar em grupos, leitura, interpretação, discussão 

e registro sobre o texto: “Educação Familiar” e, após, partilha no grupo geral. 

“Educação Familiar”: Função dos pais ou responsáveis pela educação dos filhos 

no ambiente familiar e no acompanhamento escolar em casa e na escola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ed-aG4xDkRE
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A educação familiar refere-se ao dever e função dos pais ou responsáveis no 

ato de educar os filhos visando sua formação e desenvolvimento integral do caráter, 

da personalidade, dos valores morais, éticos, espirituais e estéticos, da cidadania, 

da autoestima, da autonomia, dos limites etc. e no acompanhamento de sua vida 

escolar.  

Conforme Kaloustian (citado por Pereira, 2008, p. 61), apud Picanço (2012, 

p.44): 

A família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da 
proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do 
arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a família que 
propícia os aportes afetivos e sobretudo materiais necessários ao 
desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um 
papel decisivo na educação formal e informal, é em seu espaço que são 
absorvidos os valores éticos e humanitários, e onde se aprofundam os laços 
de solidariedade. É também em seu interior que se constroem as marcas 
entre as gerações e são observados valores culturais.  

 

Nesse sentido os pais, entendidos neste contexto como mãe e/ou pai e/ou 

responsáveis, além de prover a criação, o sustento material, a afetividade, a 

proteção o bem estar etc. do (s) filho (s), são os primeiros educadores, e o 

continuam sendo de certa forma por toda vida, responsáveis pela formação do 

caráter, da personalidade, dos valores éticos, morais e espirituais, da cidadania, da 

autonomia etc.  

O artigo 244 do Código Penal, Lei nº 2.848, (BRASIL, 1940), refere-se ao 

abandono material, o qual ocorre quando os pais deixam de prover, elementos 

essenciais para a sobrevivência dos filhos como alimentação, saúde etc. podendo 

responder judicialmente pelo seu descumprimento. 

O artigo 229 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), esclarece 

especificamente a função da família na educação dos filhos quando estabelece que: 

“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 

têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. 

Conforme normaliza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 

(BRASIL, 1990) sobre o direito à convivência familiar e comunitária:  

 
Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio 
de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral. [...] Art. 21. O pátrio poder familiar será exercido, 
em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser 
a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da 
divergência.  

 

Por efeito desta lei percebe-se quanto fundamental é o dever e direito familiar, 

na educação de seus filhos neste ambiente na mesma proporção como função do 

pai, da mãe ou do responsável legal. 
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Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 
filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 
cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe 
e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e 
responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, 
devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças 
e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei. 

 

Esta lei não só dá direitos às crianças e adolescentes, ela também 

responsabiliza quando agem de forma a romper com regras e normas estabelecidas 

pela sociedade. Ressaltamos que a família ou família substituta, é a primeira e 

contínua instituição educativa e possui responsabilidades específicas no 

desenvolvimento integral de sua prole, como sujeitos de deveres, responsabilidades 

e direitos.  

Segundo a Lei nº 10.406, (BRASIL, 2002), a qual institui o Código Civil, em 

relação à educação familiar, são deveres dos pais ou responsáveis: 

 

Artigo 1.566: “São deveres de ambos os cônjuges: [...] IV - sustento, guarda 
e educação dos filhos”. Artigo 1.634: “Compete a ambos os pais, qualquer 
que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que 
consiste em, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a criação e a educação”.[...] 
Art. 1.724. “As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos 
deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e 
educação dos filhos”. [...] Art. 1.740. “Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do 
menor:I - dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, 
conforme os seus haveres e condição”. 

 

Esta forma define como os pais ou responsáveis, em igualdade de deveres e 

direitos, devem proceder em relação à educação dos filhos e/ou enteados no 

convívio familiar, independente de sua situação conjugal. 

Influenciada por fatores políticos, sociais e econômicos, a família viveu uma 

época em que, após serem gerados, os filhos só recebiam o sustento, cuidados 

básicos de saúde e uma educação familiar autoritária, conforme as condições 

socioeconômicas dos pais, assim também como eram colocados na escola sem 

frequentá-la regularmente, pois tinham que, obrigatoriamente, ajudar no trabalho em 

casa e fora dela. 

Atualmente há uma inversão de valores no contexto familiar, onde os pais ou 

responsáveis deixam, por ingenuidade, desatenção ou omissão, de exercer sua 

autoridade, conforme comenta (Sayão, 2016), apud Paiva (2016), correspondente 

aos seus deveres e direitos para com a educação dos filhos neste ambiente e não 

acompanham efetivamente seu desempenho escolar. 

 

 Visualização e discussão sobre o vídeo: “Família e Educação dos Filhos”. 

Entrevista com o Professor Miguel Arroyo que comenta sobre a educação e os 

valores das famílias populares, enfatizando as causas da problemática da falta de 
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limites das crianças e adolescentes, como a saída da mulher para o mercado de 

trabalho e a parcela de culpa da sociedade. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1

3045>. Acesso em: 31 de ago. 2016. 

 Visualização e discussão sobre o vídeo: “Educar pelo Exemplo”: 

Comentário do educador e psicólogo, Marcos Meier, sobre educar pela atitude, o 

qual apresenta algumas dicas sobre como os pais podem orientar os filhos sob a 

base da verdade, ou seja, dar orientações aos filhos que não sejam incoerentes com 

seus atos. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1

2853>. Acesso em: 1º de set. 2016. 

 Início da composição de uma música pelo Professor PDE e participantes 

sobre o tema do projeto, conforme as produções das atividades realizadas até o 

momento. 

Responder em grupos e apresentar o relato no coletivo o questionário/teste: 

“Participação da família na escola”. Disponível em:  

<http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14&id=3117>. Acesso em 02 de set. 

2016. 

 Atividade: elaborar e trazer no próximo encontro um texto, no máximo quinze 

(15) linhas, sobre o tema desta unidade. 

 Avaliação do encontro e sugestões de atividades para o próximo. 

 

 CRONOGRAMA: Maio/2017. 

 

 RECURSOS: Cópias, computador, data show, internet, papel com pauta, 

canetas. 

 

 PARA SABER MAIS 

 

 Trecho do filme: “Mãos talentosas” – ‘pais e acompanhamento escolar 

dos filhos’, o qual possibilita discutir com os pais a importância do 

acompanhamento do rendimento escolar. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1

2569>. Acesso em: 02 de set. 2016. 

 Folder: “Entenda os principais direitos da criança e do adolescente”. 

Disponível em:  

<http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/index.shtml>. Acesso em: 

03 de set. 2016.  

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13045
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13045
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12853
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12853
http://www.rioeduca.net/blogViews.php?bid=14&id=3117
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12569
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12569
http://educarparacrescer.abril.com.br/guias-da-educacao/index.shtml
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 Cartilha: “Acompanhem a vida escolar de seus filhos”. Disponível em: 04 

de set. 2016. 

<http://mse.mec.gov.br/images/stories/pdf/cartilha_nova_baixa_resoluo138x210.pdf>

. Acesso em: 05 de set. 2016. 

 Texto: “Criando filhos nos dias de hoje”. Disponível em: 

<http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO743.pdf>. Acesso em: 06 de 

set. 2016. 

 Vídeo: Marcos Meier: “Autoridade dos pais”: Como exercer a autoridade 

para que os filhos sejam felizes e realizados. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=phfOBwbOsBk>. Acesso em: 07 de set. 2016. 

 Vídeo: “Marcos Meier e os erros mais comuns na criação de filhos”: “Seu 

trabalho é estudar. É só isso que exigimos de você, então faça seu melhor”. Essas 

frases, muito comuns nas famílias, revela um problema: a criança não aprende a 

amar o trabalho e a respeitar aqueles que trabalham por ela. Que outros erros os 

pais comentem na educação de seus filhos? Elogiar pode atrapalhar? Muitas regras 

podem ser prejudiciais? Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=ZloCO3sWeGc>. Acesso em: 08 de set. 2016. 

 

 

4º ENCONTRO 

 

 PARTICIPANTES: Pais ou responsáveis, professores (as) e alunos (as). 

(Coletivo) 

 

 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: palestra sobre o tema desta 

unidade. Apresentação teatral e musical. Dia da família na escola/homenagem às 

mães. 

 

 REFERÊNCIAS: 
 

BRASIL. Decreto-Lei No 2.848, de 7 de Dezembro de 1940. Código Penal. 

Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 21 de 

jun. de 2016. 

PAIVA, Thais. Rosely Sayão: “Educar é apresentar a vida e não dizer como viver”. 

Carta Educação, 22 de jun. de 2016. Disponível em: 

<http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/rosely-sayao-educar-e-apresentar-a-

vida-e-nao-dizer-como-viver/>. Acesso em: 19 de set. 2016. 

PICANÇO, Ana Luísa Bibe. A relação entre escola e família: as suas implicações 

no processo de ensino-aprendizagem. Tese de Doutorado. 117p. Lisboa. Escola 

Superior de Educação João de Deus, 2012. 

 

http://mse.mec.gov.br/images/stories/pdf/cartilha_nova_baixa_resoluo138x210.pdf
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO743.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=phfOBwbOsBk
https://www.youtube.com/watch?v=ZloCO3sWeGc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/rosely-sayao-educar-e-apresentar-a-vida-e-nao-dizer-como-viver/
http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/rosely-sayao-educar-e-apresentar-a-vida-e-nao-dizer-como-viver/
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“EDUCAÇÃO FAMILIAR & EDUCAÇÃO ESCOLAR = 
CORRESPONSABILIDADE” 

 

1º ENCONTRO 

 

 PARTICIPANTES: Pais ou responsáveis. 

2º ENCONTRO 

 

 PARTICIPANTES: Direção, pedagogos e professores. 

 

3º ENCONTRO 

 

 PARTICIPANTES: Alunos (as). 

 

 OBJETIVO: Refletir, discutir e apontar propostas para um melhor 

entendimento e desempenho das funções educativas individuais e coletivas na 

relação entre Educação Familiar e Educação Escolar. 

 

 

 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO E MATERIAL DIDÁTICO 

Obs.: Mesmo encaminhamento para todos os participantes, porém adaptado 

aos (às) alunos (as). 

 Mensagem inicial: Vídeo: “Escola e Família”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=DnCgRk2pJXo>. Acesso em: 09 de set. 2016. 

 Vídeo: “Escola e Família: em busca de uma nova relação”. (Rosely 

Sayão); discussão e registro. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=kewds3taXkY>. Acesso em: 10 de set. 2016. 

 Fundamentação Teórica: em grupos, leitura, discussão, registro e 

apresentação no grupo coletivo sobre o texto: “Educação Familiar e Educação 

Escolar: Corresponsabilidade”.  

 

O termo Educação, conforme as legislações, Constituição Federal, Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Plano Nacional de Educação entre outras, está amplamente relacionado às 

instituições família, estado e sociedade. No entanto estas mesmas legislações 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnCgRk2pJXo
https://www.youtube.com/watch?v=kewds3taXkY
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apresentam diferentes ordens de hierarquia quando se referem à educação e/ou ao 

ato de educar em relação às instituições responsáveis pelo seu dever. 

A Constituição Federal Brasileira, (BRASIL, 1988), no artigo 205 legisla que: 

 
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. 

 

Assim sendo, embasado no texto constitucional, neste primeiro momento, 

percebe-se, neste contexto histórico e político, que o estado, escrito em letra 

maiúscula, assume papel hierárquico no dever da educação, seguido pela família e 

a sociedade escritos em letra minúscula. Em contrapartida, a mesma legislação, 

Constituição Federal Brasileira, (BRASIL, 1988), no artigo 227 ampara o cidadão 

prevendo a garantia de seus direitos básicos: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Entretanto neste artigo a educação, entre outros elementos essenciais, está 

descrita primeiramente como dever da família, descrita em letra minúscula, seguida 

da sociedade, descrita em letra minúscula e do Estado, descrita em letra maiúscula. 

Subentende-se que o conceito de educação se refere como dever tanto da 

educação familiar como da educação escolar no sentido de garantir à criança e ao 

adolescente este direito. 

Nesse sentido a corresponsabilidade da família, do estado e da sociedade se 

amplia quando a legislação propõe a garantia de direitos e deveres fundamentais 

para uma boa qualidade de vida, como saúde, lazer, respeito entre os outros. A 

abrangência do texto legal nos leva a perceber que há responsabilidade de todos no 

processo de educação e desenvolvimento integral do ser humano, não podendo ficar 

a cargo apenas de uma parte. Por exemplo, a saúde deve ser garantida pela família, 

sociedade e estado para com os seus cidadãos.  

Redigido em outro contexto histórico e político, O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990), reforça no artigo 4º o artigo 205 e, especificamente o 

artigo 227 da Constituição Federal colocando a família em primeiro plano no 

processo educativo: 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
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Entende-se que a lei prevê o dever da família e da escola assegurar, entre 

outros itens, os direitos em relação à educação e a convivência familiar, no entanto 

percebemos que em nossa realidade escolar esta convivência não é tão acentuada 

na família, pois devido a fatores econômicos, a maioria dos pais e mães trabalha 

diariamente. 

 
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I - igualdade de 
condições para o acesso e permanência na escola; [...]. Parágrafo único. É 
direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem 
como participar da definição das propostas educacionais. (BRASIL, 1990, 
art. 53) 

A escola necessita intensificar estratégias que impulsionem as famílias a 

conhecer seu processo pedagógico e participar ativamente nas tomadas de 

decisões quanto às metas e construção das suas propostas educacionais.  

Conforme o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, 

(Brasil, 1990): “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] § 3º 

Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-

lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, pela frequência à escola”. 

Consideramos que, além promover o acesso e a permanência do aluno, é 

necessário que pais ou responsáveis acompanhem o seu desenvolvimento escolar e 

a escola promova o conhecimento significativo em relação ao desenvolvimento 

integral do educando etc. e o diálogo constante com as famílias. 

 O inciso V do artigo 129 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 

8.069, (BRASIL, 1990), ressalta que é dever dos pais ou responsáveis, além da 

matrícula, acompanharem a frequência escolar de seus filhos, pois de nada adianta 

matricular se não houver acompanhamento.  

O Código Penal, Decreto-Lei nº. 2.848, (BRASIL, 1940), o qual prevê o crime 

de abandono intelectual no artigo 246, relata que: “Deixar, sem justa causa, de 

prover à instrução primária de filho em idade escolar: Pena – detenção, de quinze 

dias a um mês, ou multa”. 

Pensamos que, além de prover a educação escolar, a família deve 

acompanhar diariamente o desenvolvimento e o aproveitamento escolar do 

educando nas atividades realizadas na escola e as atividades enviadas pela escola 

para serem realizadas em casa.     

Quando os pais não matriculam os filhos na escola e não acompanham o 

desenvolvimento escolar deste não respondendo aos chamados da escola, 

caracteriza-se o crime de abandono intelectual e a família responderá judicialmente 

por esta ação que se caracteriza na omissão do dever em atender o artigo 244 do 

Código Penal, assim como o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assim como citado no artigo 227 da Constituição Federal. 

Em outro contexto histórico e político, embora sendo uma lei que disciplina 

especificamente a educação escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional, LDBEN, Lei nº 9.394, (BRASIL, 1996), no artigo 1º também faz uma 

abordagem de corresponsabilidade entre família e escola: 

  
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. § 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se 
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições 
próprias. § 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho 
e à prática social. 

 
Contrapondo-se hierarquicamente ao artigo 205, quanto às instituições 

responsáveis pelo dever de educar e, nesse sentido, confirmando o artigo 227 da 

Constituição Federal, a LDBEN, Lei nº 9.394, (BRASIL, 1996) no artigo 2º afirma 

que:  

A educação é 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. 

 

Constata-se neste artigo que há uma preocupação legal prioritária com a 

educação escolar ficando implícita a corresponsabilidade da família, seguida 

hierarquicamente pelo Estado, porém sua amplitude não aponta a função específica 

e individual da família no acompanhamento da educação escolar dos filhos. 

Nesse sentido a LDBEN, (BRASIL, Lei nº 9.394,1996), afirma no artigo 12 que 

a escola é encarregada, conforme suas normas e sistema de ensino, de promover a 

mediação com a família: 

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; (BRASIL, Lei nº 9.394,1996) 

 

Ainda a LDBEN, (BRASIL, Lei nº 9.394,1996), também ressalta a importância 

dos professores nesta articulação, conforme apresenta no artigo 13: “Os docentes 

incumbir-se-ão de: [...] VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade”.  

Há realmente, desde o início da vida escolar da criança, a necessidade de 

uma relação de aproximação e parceria entre família e escola (Tiba, 2007), na 

medida em que cada qual esteja consciente de seu papel individual e coletivo neste 

processo participativo. 

O Plano Nacional de Educação, PNE, Lei n. 13.005/2014, (BRASIL, 2014), 

em relação à cooperação entre família e escola, estabelece na meta 19, referente à 

gestão democrática, entre outras estratégias, o fortalecimento dos Conselhos 

Escolares e Associação de Pais e Mestres, visando à participação efetiva dos pais 

ou responsáveis e demais representantes da comunidade escolar nestas instâncias, 
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assim também como na avaliação institucional, formulação de projetos, planos e 

outros documentos escolares (Libâneo, 2004). Também conforme o PNE, Lei n. 

13.005/2014, (BRASIL, 2014), na meta 2, referente à universalização do ensino 

fundamental de 9 (nove) anos estratégia 2.9), estabelece-se: “incentivar a 

participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as 

famílias”.  

Nesta mesma perspectiva, na meta 2, o Plano Estadual de Educação do 

Paraná, Lei nº 18.492 (PARANÁ, 2015, p. 62), na estratégia 2.23, institui: “Incentivar 

a participação dos responsáveis no acompanhamento das atividades escolares do 

estudante por meio do estreitamento das relações entre as escolas as famílias”. Vale 

registrar que os envolvidos nesta meta do Plano Estadual de Educação estão 

denominados como ‘responsáveis’ e ‘estudante’ e não ‘pais ou responsáveis’ e 

‘filhos’ como no Plano Nacional de Educação.  

Conforme o Projeto Político Pedagógico, PPP, da Escola Estadual Inácio 

Schelbauer-EF, (2015, p. 10):  

A escola está aberta para receber os pais, esclarecendo dúvidas, aceitando 
sugestões, deixando espaço necessário para a efetivação das mudanças 
que contemplam uma gestão democrática e participativa, através de 
parceria com a participação de diversos segmentos da comunidade escolar 
no processo de tomada de decisões e compromisso com a aprendizagem 
de qualidade como resposta aos interesses da sociedade [...]  

 

 Percebemos que a Escola Estadual Inácio Schelbauer-EF contempla em seu 

Projeto Político Pedagógico a promoção da gestão democrática e promove 

mecanismos de participação comunitária nas decisões e construção das propostas 

escolares. No entanto se faz necessário um envolvimento mais efetivo dos pais ou 

responsáveis na orientação e acompanhamento escolar dos filhos quanto as suas 

responsabilidades nas atividades da escola e enviadas para casa, assim como suas 

responsabilidades e ações educativas comportamentais em ambos os ambientes. 

Conforme o artigo 144 do Regimento Escolar da Escola Estadual Inácio 

Schelbauer-EF, (2015, p. 66), os profissionais do ensino, têm seus direitos 

assegurados nas legislações próprias e também neste; na relação família e escola 

devem: “IV. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 

a comunidade”.   

Os pais ou responsáveis, além dos direitos constituídos em outras leis 

estabelecidas, têm o direito de serem respeitados nesta qualidade e participar e ter 

interesse no processo pedagógico realizado na escola. (ESCOLA ESTADUAL 

INÁCIO SCHELBAUER, REGIMENTO ESCOLAR, 2015, p. 80).  

Quanto aos deveres no artigo 159, do Regimento Escolar da Escola Estadual 

Inácio Schelbauer-EF, (2015, p. 81), além de outras atribuições legais, aos pais ou 

responsáveis quanto às funções educativas escolares na relação família e escola, 

compete: “IV. Assumir junto à escola ações de corresponsabilidade que assegurem 

a formação educativa do aluno; [...] XI. Acompanhar o desenvolvimento escolar do 

aluno pelo qual é responsável”. 
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 Diante de toda base legal apresentada, pensamos que tanto a educação 

familiar quanto a educação escolar, são constituídas de deveres e direitos, 

entendidos como fundamentos democráticos organizados individual e coletivamente 

com o objetivo de garantir o desenvolvimento integral do educando.  

  Na perspectiva de Vygotsky (1984, p. 87), apud Estevão (p. 4): 

 
A educação recebida, na escola, e na sociedade de um modo geral cumpre 
um papel primordial na constituição dos sujeitos, a atitude dos pais e suas 
práticas de criação e educação são aspectos que interferem no 
desenvolvimento individual e consequentemente o comportamento da 
criança na escola. 

 

Faz-se necessário rever a tarefa, a responsabilidade e o dever legal da 

família e da escola, ou seja, da educação familiar e da educação escolar, no ato de 

educar e ensinar, cada qual cumprindo com suas funções de competência legal e 

exclusiva e/ou coletiva, sem perder a parceria e o complemento entre ambas. Nesse 

sentido, Tiba (2007, p.187), afirma: 

 
A rigor, a educação escolar é diferente da familiar. Não há como uma 
substituir a outra, pois ambas são complementares. Não se pode delegar à 
escola parte da educação familiar, pois esta é única e exclusiva, voltada à 
formação do caráter e aos padrões de comportamentos familiares. A escola 
nunca deve absorver a educação familiar, pois seu objetivo é preparar 
profissionalmente seus alunos, cuidando, portanto, da convivência grupal e 
social. Para a escola, seus alunos são transeuntes curriculares, enquanto 
para os pais, os filhos existem para sempre. 

 

A sociedade está em constante processo de transformação, gerando um 

processo de inversão de valores os quais se refletem também tanto na educação 

familiar quanto na educação escolar; ambas são imprescindíveis para o 

desenvolvimento integral do educando, respaldadas pelos fundamentos legais e 

socioculturais conforme suas atribuições específicas e coletivas. Segundo Cortella 

(2014, p. 99), há omissão de algumas famílias em relação ao senso de 

responsabilidade na educação dos filhos. 

  
O que há nestes tempos é uma exagerada “terceirização” da formação a ser 
realizada na família. Pais e mães ou outros responsáveis, em função da 
maior requisição de tempo que o trabalho obriga, vêm-se desobrigando (por 
cansaço ou desatenção) da formação cívica, sexual, religiosa, ética, 
ecológica e deixando mais para a Escola (a quem já cabia carga adicional 
de formação científica) o encargo das novas gerações.  

 

Cortella (2009) apud Pereira (2009) comenta sobre a função primeira de 

educar e o papel social da escola: 

 
Outro dia, um pai de aluno me perguntou: “qual o senhor acha que deve ser 
o papel da família para colaborar com a educação dos nossos filhos na 
escola?”. Eu disse a ele, com todo o respeito, que havia um equívoco na 
formulação da questão, porque não cabe à família colaborar com a escola 
na educação, mas exatamente o contrário, é a escola que colabora, a 
família é responsável. A escola assumiu muitas tarefas nos últimos 20 anos, 
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especialmente a escola pública, porque ela é parte da rede de proteção 
social e, por isso, desempenha tarefas do Estado, entre elas a proteção à 
vida, segurança e liberdade dos indivíduos. Por isso, cabe sim à escola 
oferecer educação para o trânsito, ecológica, sexual e até alimentar. Mas 
não cabe ao Estado, via escola pública, substituir a responsabilidade que a 
família tem, a menos que ela esteja em situação de descuido total. Cabe à 
instituição promover a autonomia, a solidariedade e a formação crítica, mas 
a responsabilidade principal continua sendo da família e ela não pode se 
eximir disso.   

  

Família e escola possuem funções educativas distintas construídas social e 

historicamente, mas que devem ser trabalhadas conjuntamente conforme a situação. 

Os pais ou responsáveis são insubstituíveis na responsabilidade de educar 

constantemente seus filhos por meio do exemplo, ensinando de valores, limites, 

disciplina, regras, princípios etc. e acompanhando as atividades escolares. Segundo 

Cortella (2014) apud Reis (2014): "As famílias confundem escolarização com 

educação. É preciso lembrar que a escolarização é apenas uma parte da educação. 

Educar é tarefa da família”. A escola ensina, media e transforma o conhecimento 

científico, ao mesmo tempo em que, por meio deste ensino, contribui para uma 

educação ética e cidadã e para o desenvolvimento da personalidade, da afetividade, 

da sociabilidade etc. (POLITY, 2004). 

Faz-se necessário e urgente que família e escola, numa relação de parceria, 

corresponsabilidade, cooperação e colaboração, construam reflexões que resgatem 

seu espaço e repensem como entendem, desempenham e como podem transformar 

suas funções individuais e coletivas em benefício do desenvolvimento educacional 

pleno de seus filhos/alunos, numa relação dialógica, recíproca e constante, a fim de 

superar positivamente os enfrentamentos, as adversidades, a inversão de valores e 

demais desafios da sociedade.   

 Atividade: elaborar um cartaz com desenhos e frases sobre o tema desta 

unidade. 

 Vídeo: “O triunfo - diversidade das famílias”: Este filme é baseado na vida 

real um professor que, em busca de desafios, visita as famílias de seus alunos como 

estratégia para conhecer a realidade deles. Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=1

2528>. Acesso em 11 de set. 2016. 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12528
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12528
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 Continuação e finalização da composição de uma música pelo Professor PDE 

e participantes sobre o tema do projeto, conforme as produções das atividades 

realizadas até o momento. 

 Propor aos participantes a edição de livreto e/ou folder educativo com o 

registro das produções elaboradas durante a implementação do projeto. 

 Avaliação do encontro e sugestões de atividades para o próximo. 

 Mensagem final: Vídeo “Relação Família Escola”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=udEALxnV1ek>. Acesso em: 12 de set. 2016. 

 

 PARA SABER MAIS 

 

 Texto: Entrevista: Rosely Sayão: “Família e Escola: Parceiros ou Rivais?”. 

Disponível em:  

<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/revistas/Revista28/PDF/entrevist

a.pdf>. Acesso em 13 de set. 2016. 

 Vídeo: “Reunião de Pais e Mestres”: As cenas do filme “Mãos Talentosas” 

demonstram como uma mãe, decidida em educar seus filhos, pelo seu exemplo, 

atua nos elogios e estímulos, mostrando aos pais que o dever e a responsabilidade 

de cuidar e educar as crianças são de todos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=yLF8tpiYmHs>. Acesso em: 14 de set. 2016. 

 

 CRONOGRAMA: Junho/2017.   

 

 RECURSOS: Cópias, computador, data show, internet, papel com pauta, 

cartolinas, canetas. 

 

4º ENCONTRO 

 

 PARTICIPANTES: Pais ou responsáveis, professores (as), alunos (as), 

direção, pedagogos, representantes das instâncias colegiadas e demais segmentos 

da comunidade escolar. 

 

 OBJETIVOS: Integrar a comunidade escolar, avaliar e compartilhar 

experiências adquiridas durante implementação do projeto.  

 

 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=udEALxnV1ek
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/revistas/Revista28/PDF/entrevista.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/revistas/Revista28/PDF/entrevista.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yLF8tpiYmHs
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 Mensagem inicial: “Educa Sempre - Emocionante Mensagem para pais e 

mães”. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ed-aG4xDkRE>. Acesso 

em: 15 de set. 2016. 

 Exposição dos cartazes, folders, textos, desenhos e demais atividades 

produzidas na implementação. 

 Avaliação verbal e descritiva das atividades.  

 Propor a formação de um Clube de Pais ou Responsáveis e Professores (as). 

 Apresentação Musical: Grupo Musical da escola, formado por integrantes da 

comunidade escolar (música sobre o tema do projeto composta pelo professor PDE 

e participantes).  

 Coquetel 

 

 RECURSOS: Salão ambiente, equipamento de som, computador, data show, 

doces, salgados, refrigerantes. 
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APÊNDICE 
QUESTIONÁRIO FAMÍLIA (Pais ou responsáveis) 

ESCOLA ESTADUAL “INÁCIO SCHELBAUER-EF”  

Fone: (47) 3643-6172 – Fone/Fax: (47) 3645-2311  

E-mail: escolainacio@gmail.com.  

 

Prezada família, pai e/ou mãe ou responsáveis: 

 

Eu, Reginaldo Rodrigues da Luz, Professor Pedagogo da referida escola, peço sua 

colaboração para responder o questionário que segue sobre o meu trabalho do curso 

PDE/2016 com o tema relacionado às funções educativas da família e da escola. Favor 

responder coletivamente! Desde já, agradeço! 

 

-Para você(s) o termo EDUCAÇÃO está mais relacionado à? 

(   ) Família; (   ) Escola; (   ) Igreja; (   ) Meios de comunicação/internet; (   ) Outro.________ 

-Além do conhecimento científico a escola possui outras funções educativas? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Talvez 

-A família está delegando suas funções à escola? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Talvez 

-Família e escola devem ser corresponsáveis na tarefa de educar? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Talvez  

-Você (s) conhece (m) os(as) professores(as) de seu filho? 

(   ) Todos; (   ) Alguns; (   ) Nenhum 

-Você(s) acompanha(m) o desenvolvimento escolar de seu filho?  

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Pouco 

-Como você avalia suas funções de pais ou responsáveis na educação de seu (s) filho (s)? (   ) 

Ótima; (   ) Regular; (   ) Ruim; (   ) Outro._________________________________________  

-Como você avalia a função da escola/professores no processo ensino e aprendizagem?  

 (   ) Ótima; (   ) Regular; (   ) Ruim; (   ) Outro._____________________________________ 

-Como você(s) avalia(m) sua relação com a escola de seu filho?  

 (   ) Ótima; (   ) Regular; (   ) Ruim; (   ) Outro._____________________________________ 

-Como a família (pais ou responsáveis) pode colaborar para melhorar a relação com a escola 

diante de suas funções educativas individuais e coletivas? ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 -Como a escola (direção, equipe pedagógica e professores) pode colaborar para melhorar a 

relação com a família diante de suas funções educativas individuais e 

coletivas?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO ESCOLA (Professores, pedagogos, direção) 
 

ESCOLA ESTADUAL “INÁCIO SCHELBAUER-EF”  

Fone: (47) 3643-6172 – Fone/Fax: (47) 3645-2311  

E-mail: escolainacio@gmail.com.  

 

Prezada família, pai e/ou mãe ou responsáveis: 

 

Eu, Reginaldo Rodrigues da Luz, Professor Pedagogo da referida escola, peço sua 

colaboração para responder o questionário que segue sobre o meu trabalho do curso 

PDE/2016 com o tema relacionado às funções educativas da família e da escola. Favor 

responder coletivamente! Desde já, agradeço! 

 

-Para você(s) o termo EDUCAÇÃO está mais relacionado à? 

(   ) Família; (   ) Escola; (   ) Igreja; (   ) Meios de comunicação/internet; (   ) Outro.________ 

-Além do conhecimento científico a escola possui outras funções educativas? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Talvez 

-A família está delegando suas funções à escola? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Talvez 

-Família e escola devem ser corresponsáveis na tarefa de educar? 

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Talvez  

-Você (s) conhece (m) os(as) professores(as) de seu filho? 

(   ) Todos; (   ) Alguns; (   ) Nenhum 

-Você(s) acompanha(m) o desenvolvimento escolar de seu filho?  

(   ) Sim; (   ) Não; (   ) Pouco 

-Como você avalia suas funções de pais ou responsáveis na educação de seu (s) filho (s)?  

(   ) Ótima; (   ) Regular; (   ) Ruim; (   ) Outro.______________________________________  

-Como você avalia a função da escola/professores no processo ensino e aprendizagem?  

 (   ) Ótima; (   ) Regular; (   ) Ruim; (   ) Outro._____________________________________ 

-Como você(s) avalia(m) sua relação com a escola de seu filho?  

 (   ) Ótima; (   ) Regular; (   ) Ruim; (   ) Outro._____________________________________ 

-Como a família (pais ou responsáveis) pode colaborar para melhorar a relação com a escola 

diante de suas funções educativas individuais e coletivas? ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 -Como a escola (direção, equipe pedagógica e professores) pode colaborar para melhorar a 

relação com a família diante de suas funções educativas individuais e 

coletivas?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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