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                                                RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo refletir sobre as  formas 
de acolhimento e participação das famílias na Escola Municipal Moysés Kalil, situada 
no município de Belo Horizonte, no bairro Mantiqueira. A escola pertence à Rede 
Municipal de Educação e a partir de 2019 teve início a sua oferta de vagas em cinco 
turmas de Educação Infantil em cada turno (manhã e tarde). Concordando com TIBA 
(2002), entende-se que o ambiente escolar deve ser uma instituição que 
complemente o ambiente familiar do educando, e por isso devem ser agradáveis e 
geradores de afetos. Assim, o presente estudo também busca refletir sobre esses 
desafios, por meio de uma metodologia qualitativa. Para investigar as formas como 
acontece o acolhimento das crianças e a participação das famílias nisso, foi 
elaborado um questionário organizado em duas partes, contendo o perfil das 
famílias, como foi sua acolhida e participação na escola investigada. Além disso, foi 
realizada uma breve análise sobre como as famílias veem a escola possibilitando a 
compreensão de aspectos que poderiam ser aprimorados para qualificar a relação 
entre ambas as instituições. Os principais referenciais teóricos utilizados foram: 
CURY (2003); TIBA (2006) e ZAGURY (2006). Os resultados alcançados por meio 
dos questionários possibilitaram a identificação do perfil das famílias e suas 
demandas. A partir do Plano de Ação, foram realizadas intervenções junto às 
famílias e às crianças em formato de oficinas, no espaço da instituição e em 
momentos de confraternização, cultivando uma convivência respeitosa e digna, 
tendo o espaço da escola como referência.  
 

Palavras-chave: relação família e escola ; acolhida ; participação coletiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acolhimento não é considerado um espaço ou local, mas uma postura ética: não 

necessita de horário e profissional específico para realizá-lo, implica em dividir 

saberes, problemas e demandas, tomando para si a responsabilidade de abrigar e 

agasalhar o outro em suas queixas, com responsabilidade e resolutividade de 

acordo com a individualidade do outro (BRASIL, 2009). O acolhimento apresenta 

uma relevância ética a partir do compromisso dos trabalhadores no reconhecimento 

do outro, acolhendo-o com suas diferenças, o seu modo de viver, sentir e estar na 

vida, gerando uma intencionalidade de ações, que respondam às reais 

necessidades captadas. 

O acolhimento aparece como critério ainda quando direcionado às famílias, seja 

na existência de um espaço físico para sua recepção, seja no espaço subjetivo de 

sentirem-se acolhidos mesmo no primeiro contato (BRASIL, 2009b). 

 

Acolher (a1+colher) vtd 1 Hospedar, receber (alguém). vtd 2 Abrigar, dar acolhida 
a, recolher (alguém). vtd 3 Atender, deferir, receber (pedido, requerimento, 
opinião). vtd 4 Dar crédito a, dar ouvido a. (MICHAELIS, verb. Acolher) 

Já dizia Bakhtin (2002) que as palavras não são inocentes nem desprovidas de 

sentidos ideológicos, assim, "em todo signo ideológico confrontam-se índices de 

valor contraditórios. O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de 

classes" (BAKHTIN, 2002, p. 46).  

Levantar essas questões não significa discordar de que o "acolher" parece um termo 

mais bem-apropriado ao processo de ingresso de uma criança e sua família no 

espaço educativo do que o "adaptar" e que, ao adotá-lo, mudam-se as práticas e as 

ações, porém, não somos ingênuos de pensar que os discursos não produzem seus 

objetos, pois, como afirma BAKHTIN (2002), não é a experiência que organiza a 

expressão; a expressão precede e organiza a experiência, dando-lhe forma e 

sentido. O discurso tem sempre um significado e uma direção que são vivos; as 

palavras contêm valores e forças ideológicas: aqui se situa a abordagem histórica da 

linguagem. 

O enunciado sempre cria algo que, antes dele, não existia, algo novo e 

irreprodutível, algo que está relacionado com um valor (...). Entretanto, qualquer 
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coisa criada se cria sempre a partir de uma coisa dada (...). O dado se transfigura no 

criado (BAKHTIN, 2000, p. 348). 

E observado uma grande dificuldade das gestões escolares em unir ou consolidar 

uma parceria entre família e escola, dada sua importância para o pleno 

desenvolvimento da criança. Nas conversas com os colegas, a temática sempre 

esteve em evidência, o que vem me causando certa inquietação e desejo de me 

debruçar mais no assunto, através de leituras, observações, conversas com as 

famílias, no entanto, ainda algo se encontrava sem resposta. Diante disso, assumi 

que a possibilidade de se realizar um estudo sobre essa questão poderia elucidar 

um pouco mais sobre como essa relação se estabelece, quando e por que acontece 

e quais os seus impactos e implicações no processo de desenvolvimento da criança. 

O que sabemos hoje, por meio de inúmeras pesquisas já realizadas sobre o tema 

CURY (2003); TIBA (2006) e ZAGURY (2006), é sobre o quanto a relação família e 

escola é imprescindível, pois a família é a primeira instituição da qual a criança 

participa, por isso torna-se também sua principal fonte orientadora, ajudando-a na 

construção de sua identidade e no seu reconhecimento como indivíduo que participa 

de um grupo social. Já a escola, em parceria com a família, além de desenvolver 

aspectos intelectuais na criança, deve-se ocupar também de apresentar seu papel 

social, a fim de contribuir com o desenvolvimento integral, inclusive no que se refere 

a sua formação cidadã, reconhecedora de direitos, muitas vezes lhes negado pela 

família, sociedade e poder público. 

 

Além disso, enquanto parceiras, a escola precisa contribuir para a emancipação 

familiar, para que a criança sinta-se acolhida e segura uma vez que, nem sempre as 

famílias conseguem desempenhar bem seu papel até mesmo por desconhecimento 

de seus direitos e lugar social, cabendo a escola ser um instrumento impulsionador 

para essa emancipação. 

 

Mas, como, quando a família e escola podem ou devem consolidar essa parceria... 

A importância desta interação entre e família e escola está no fato de que poderá 

haver uma abertura maior de diálogo entre ambas e a família passaria a ter maior 

participação na vida escolar das crianças. 
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A escola, por melhor que seja, não consegue substituir a família e não deve isentar-

se de sua função na vida da criança, que é importantíssima, com amplo espaço, 

tempo e ambiente socializador. É na escola que as crianças consolidam seus 

conhecimentos aprendidos em casa e aprendem também a reconhecer e impor seus 

limites sociais. As relações que acontecem no ambiente escolar da Educação Infantil 

consolidam conceitos e definem comportamentos que irão acompanhar o indivíduo 

por toda sua vida. Daí a importância de se estabelecer uma relação de parceria e 

sintonia entre as instituições família e escola para a criança. 

 

A escola não deve ser só um lugar de aprendizagem, mas também um campo de 

ação no qual haverá continuidade da vida afetiva. A escola poderá desempenhar o 

papel de parceria na formação de um indivíduo inteiro e sadio. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho tem como objetivo específico abrir as portas e acolher a 

participação da família na Escola Municipal Moysés Kalil pertencente à rede de 

educação de Belo Horizonte no intuito de ajudar os alunos da educação infantil a 

desenvolverem e terem sucesso na vida escolar colaborando com o professor no 

processo ensino aprendizado do educando. Nesse sentido e importante destacar o 

trabalho de Içami Tiba (1996, p.140) que diz: “O ambiente escolar deve ser de uma 

instituição que complemente o ambiente familiar do educando, os quais devem ser 

agradáveis e geradores de afetos. Os pais e a escola devem ter princípios muito 

próximos para o benefício do filho\ estudante”. 

 

Diante dessa reflexão sobre o tema acolhimento na Educação Infantil outro ponto 

importante a ressaltar é que a família e a escola caminhem juntas, objetivando 

sempre a conscientização do aluno na construção do seu conhecimento como 

também de sua autonomia frente a desafios para o sucesso do ensino aprendizado 

do educando. 

 

A escola e a família desempenham papel de grande importância na formação social 

do indivíduo no âmbito espacial, temporal e sociocultural. Ambas as instituições são 

decisivas no processo de formação e desenvolvimento da criança por meio da 

educação familiar e escolar. Entretanto, para que a educação escolar ocorra de 

forma satisfatória, faz-se necessário que haja maior integração e participação 

familiar. A parceria entre família e escola pode vir a contribuir para que a criança se 

torne responsável, descubra suas habilidades motoras, artísticas, dentre outras e as 

desenvolva individual ou coletivamente.  

 

Em suma elencamos acima vários aspectos que justificam a existência dessa 

investigação, dentre eles: instituição geradora de afeto, desenvolvimento da 

autonomia, é um Lócus de informação, integral, sócio cultural. Espera- se que o 

presente estudo possa colaborar para consolidação de outros elementos de reflexão 

sobre acolhimento e participação nos processos de relação família e escola. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar e compreender como a Escola Municipal Moysés Kalil atua com o 

acolhimento das crianças de 4\5 e a participação das famílias a partir da análise da 

relação família e escola. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I. Aprimorar os processos de acolhimento  das crianças e participação das famílias  

por meio das interações. 

II. Desenvolver atividades entre família e escola para promover maior eficiência no 

processo de ensino aprendizagem da criança. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 O que é participação? 

 

O termo participação ganhou força no século XX, mais precisamente a partir da 

década de 60, com uma onda de democratização e reivindicações quanto à 

participação popular em questões políticas ( CASTRO, 2010). Porém, o conceito de 

participação continua sendo discutido na atualidade e os seus sentidos e usos se 

multiplicam, dificultando assim a precisão de seu significado. Castro (2010) afirma 

que “[...] de um modo bem geral, por participação pode-se entender qualquer ação 

humana que se lança na direção de um contexto mais amplo, com motivações 

variadas, em lugares e circunstâncias diversas” (CASTRO, 2010, p. 15). Quanto ao 

sentido etimológico, Participação origina-se do latim participare, participar, cuja raiz 

é pars, partis, o substantivo „parte‟. Ou seja, na raiz, participar indica a enunciação 

de ser parte em algo maior, comunicar-se com o que permanece além (da parte), 

lançar-se no movimento de inserção no todo no qual a parte é parte, como também, 

afetar o todo, recriá-lo. Participar, então, deslancha sempre um processo de busca, 

pertencimento e ação criadora (CASTRO, 2010, p. 15).  

Participação deriva da palavra parte, tomar parte por alguma situação ou questão, 

fazer parte de algum grupo ou associação. 

Segundo o dicionário Aurélio (2006, p.652), o verbete participar significa: 

1. (...) informar, comunicar, participar uma decisão. 

2. Ter ou tomar parte em. 

3. Ter parcela em um todo, ou receber, em divisão ou partilha, parte deum todo. 

 

Bordenave (1995) apresenta duas bases que sustentam a participação : Uma base 

afetiva, em que se participa por sentir prazer na realização de coisas em que 

interagimos com os outros, e uma base instrumental, visto que fazer coisas em 

interação circuito de formulação e implementação de uma política com os outros é 

muito mais eficiente e eficaz do que fazê-las sozinho. 

 

Freire, diz que "participar é assumir, é cumprir a vocação ontológica de intervir no 

mundo" (1996, p. 59-60), ou seja, participar nada mais é do que Interagirmos com o 
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mundo, com a sociedade em que vivemos, agindo como agentes transformadores 

da realidade, nos tornando assim seres sociais sociáveis. 

 

De acordo com as ideias desses autores o ato de participar é de extrema 

importância, pois a escola e sala de aula é o local que a criança passa a maior parte 

do tempo lugar de trocas de ideia se convívio social. 

 

Assim para que a família compreenda esse processo e importante se conscientizar e 

procurar transformar essa realidade e colocar em pratica seus direitos podendo 

assim intervir na realidade e participar com mais eficácia na vida escolar de seu filho 

ou filha desde a primeira infância. 

 

Para Gohn, 

A participação passa ser concebida como uma intervenção social periódica 
e planejada, ao longo de todo pública. Para que venha a ocorrer a 
participação cidadã estar, os sujeitos de uma localidade/comunidade 
precisam organizados/mobilizados de uma forma que ideários múltiplos 
fragmentados possam ser articulados ( GOHN, 2007, p.19). 
 

 

A comunidade escolar precisa demonstrar interesse em se organizar para ter uma 

participação mais efetiva no âmbito escolar para que possam tomar algumas 

decisões em relação aos trabalhos e atividades realizadas. Assim a direção e 

professores poderão dividir o poder de decisões com toda comunidade escolar 

ficando mais leve e dividindo assim as responsabilidades entre todas as partes 

interessadas 

 

No entanto, conforme Toro explica: 

(...) coletivizar uma proposta de mudança é uma das maiores dificuldades 
que os políticos, administradores públicos e líderes democráticos têm. Ainda 
que exista conhecimento, capacidade institucional e recursos para fazer 
uma reforma ou introduzir uma inovação social, somente são possíveis 
fazer modificações na sociedade com a convocação de vontades dos atores 
simplificados, isto é das pessoas que podem converter em ações e decisões 
cotidianas os processos e conquistas de que uma reforma necessita 
(TORO, 2005, p.91). 

 

Cabe a gestão escolar estreitar a relação família e escola, chamando para si a 

responsabilidade de criar estímulos para que as famílias se sintam acolhidas. 
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Lembrando que o processo educacional é um trabalho coletivo composto por vários 

seguimentos (gestores, professores, pais e alunos) e todos precisam ser ouvidos 

para juntos chegarem a um senso comum e assim tomar uma decisão mais sensata. 

 

4.2 A importância da participação da família no Processo Ensino-Aprendizagem. 

 

A família e a escola são pontos de apoio e sustentação para as crianças, quanto 

melhor a parceria entre ambas mais positivo e significativo serão os resultados na 

formação do sujeito. A participação dos pais na educação formal dos filhos deve ser 

constante e consciente, pois a vida familiar e a vida escolar são simultâneas e 

complementares. 

 

O envolvimento dos pais deve ser estimulado principalmente pela escola, que deve 

ser responsável por aproximar pais e filhos quando estes interagem pouco por 

diversos motivos. 

 

“O nível do envolvimento doa pais depende da posição da escola e principalmente 

do conjunto de crianças, conceitos e práticas compartilhadas pelos educadores, os 

quais determinam a ponto de partida desse processo de envolvimento”. 

(DONADUZZI, BHERING & CORDEIRO, 2004, p.12). 

 

A aproximação dos pais no trabalho pedagógico é uma tarefa dos orientadores 

educacionais. Se a família se envolve em tudo que a criança aprende estará 

reforçando a importância da aprendizagem, garantindo o seu sucesso. 

 

Segundo a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu Artigo 

2°página 27, [ nos passa a seguintes informações, vejamos]: 

Art 2° 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. 

 

Lei que rege a educação em nosso país e o Estatuto da criança e adolescente 

(ECA):No parágrafo único do capítulo IV do ECA (Brasil,1990), diz que „é direito dos 
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pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais, ou seja trazer as famílias para o convívio 

escolar já está prescrito no ECA o que está faltando é concretiza - ló, e pôr a lei em 

pratica. A relação família X escola requer que professores tomem consciência que 

reuniões baseadas para falar dos problemas dos educandos, notas baixas, 

comportamentos, não proporciona um início de parceria. 

 

Algumas escolas não permitem que os pais entrem e os filhos são entregues no 

portão, dificultando o relacionamento. É importante que os educadores tenham 

cuidado para não tornar o espaço escolar em um lugar de julgamentos, sendo 

necessário aceitar o jeito do outro, conhecendo o e o valorizando é assim que 

profissionais e pais se unem em busca de uma educação plena para as crianças. 

 

Os pais acreditam que a integração entre escola e a família é importante para o 

desenvolvimento integral dos filhos. Acredita se que o acompanhamento dos pais 

seja fundamental para estimular os filhos, não só na escola, mas na vida. 

 

Conforme GUZZO ETIZZE,(2007,p54) 

 

[...] a família e a escola representam importantes contextos que contribuem 
para o desenvolvimento da criança, seja de forma positiva ou negativa 
principalmente na forma de integração que ambos funcionam. Percebe–se 
que os pais avaliam como essencial a integração família escola e a 
participação no processo escolar dos filhos. 

 

A participação dos pais e da família na escola é de fundamental importância no 

processo ensino-aprendizagem. Conforme pesquisas realizadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) com 

base nos resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 

de julho de 2004, 

(...) a criança, cuja família participa de forma mais direta no cotidiano 
escolar, apresenta um desempenho superior em relação àquela onde os 
pais estão ausentes do seu processo educacional. Ao conversarem com o 
filho sobre o que acontece na escola, cobrarem dele e ajudarem-no a fazer 
o dever de casa, falarem para não faltar à escola, tirar boas notas e ter 
hábito de leitura, os pais estarão contribuindo para a obtenção de notas 
mais altas. (BRASIL, 2004). 
 

Além disso, conforme Schimidt:  
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(...) cumpre aos pais assegurar a si mesmos e aos filhos desenvolvimento 
pleno físico, emocional, mental, social e espiritual. Conhecer a 
interdependência desses vários planos: o estudo, por exemplo, depende 
muito da afetividade, do estímulo recebido em casa, e não apenas da 
aptidão para compreender. É preciso também saber levar os filhos a 
integrar os valores positivos do trabalho, da televisão, das leituras, dos 
companheiros. Criar ambiente-crescimento no lar, de modo a permitir o 
desenvolvimento pleno do grupo, e de cada pessoa dentro do grupo, na 
direção exigida pela destinação eterna e no ritmo exigido pela aceleração 
da história (SCHIMDT,1973, p.11-12). 

 

A escola e família precisam andar juntas para que o processo ocorra de forma 

satisfatória sendo que os pais e a escola são aliados e não adversários. No início da 

vida escolar das crianças, acontece uma participação mais efetiva da família em 

eventos e reuniões mesmo que não possam ir à escola acompanha através de 

bilhetes na agenda e caderno de para casa. 

A escola não oferece momentos de interação entre a família e a escola, com isso 

não há participação dos mesmos. 

 

Há vários tipos de pai/responsáveis, aqueles que estão sempre na escola 

acompanhando de perto seus filhos. Há aqueles que comparecem somente quando 

solicitados e justificam sua ausência no trabalho, como também possui aqueles pais 

que mesmo solicitados pelas escolas os mesmo não comparecem na instituição, 

aparentemente não parece se importar com a vida escolar de seus filhos, 

transferindo toda responsabilidade para os professores como se tivessem o dever de 

assumir tudo. 

 

Segundo Paro (1997), parece haver uma confusão de papéis, onde por um lado 

estão os pais/responsáveis que não compreendem a real função da escola, e por 

outro lado, há a falta de habilidade dos profissionais da educação em promover a 

comunicação entre a escola e a família. 

 

Ainda segundo Bordenave 

A participação é algo que se aprende e aperfeiçoa. Ninguém nasce sabendo 
participar, mas como se trata de uma necessidade natural, a habilidade de 
participar cresce rapidamente quando existe oportunidade de praticá-la. 
Com a prática e autocrítica, a participação vai se aperfeiçoando, passando 
de uma etapa inicial mais diretiva a uma etapa superior de maior 
flexibilidade e autocontrole até culminar na auto sugestão 
(BORDENAVE,1995, p.78). 

 



20 
 

 
 

A escola é um espaço público, tornando um ambiente de valor, para que a família 

participe basta que os diretores e professores criem situações onde possa ocorrer 

essa interação. 

 

4.3. Por que os pais/responsáveis não participam. 

 

Para Anastácio (2009), na educação deve haver conhecimento, disponibilidade e 

empenho por parte da família em saber o que está acontecendo dentro da escola, 

reconhecendo e estimulando a aprendizagem da criança. Com isso estará 

colaborando para o desenvolvimento da mesma. Sabe - se que muitas famílias não 

participam efetivamente do cotidiano escolar dos filhos, consequentemente 

influenciam negativamente no desenvolvimento do aluno em sala de aula. 

 

Para que os pais participem do cotidiano escolar dos filhos é necessário que a 

escola tome iniciativa de convidá-lo, visto que muitos pais não tem o conhecimento 

de como é o processo de aprendizagem ou mesmo, como podem auxiliar nas 

dificuldades encontradas na instituição. 

 

De acordo com Oliveira (2001) as reuniões são momentos onde os pais podem 

expor como compreendem o desenvolvimento dos filhos e apresentar suas 

insatisfações. Contudo, é preciso refletir sobre as diversas formas de convidar os 

pais a participarem do processo educacional das crianças. 

 

Percebe-se que os pais estão preocupados com o desenvolvimento dos filhos por 

isso participam das reuniões escolares, para se informar sobre o processo de 

escolarização. Assim como Oliveira (2001) nos diz a escola deve procurar convidar 

os pais de uma forma mais atrativa a participarem das reuniões e mostrar que o 

espaço a eles dado é para expor suas dúvidas e insatisfação referentes ao 

desempenho da escola e também como está o comportamento dos seus filhos. 

 

Cumpre lembrar a importância do estabelecimento de relações saudáveis entre as 

experiências cotidianas dos usuários - alunos e pais - dos serviços educacionais e 



21 
 

 
 

os conhecimentos especializados dos educadores e outros profissionais envolvidos 

na solução de problemas ligados a área educacional. 

 

Para MACEDO 

 
 

 Com a participação da família no processo de ensino aprendizagem, 
a criança ganha confiança vendo que todos se interessam por ela, e 
também porque você passa a conhecer quais são as dificuldades e 
quais os conhecimentos da criança. (MACEDO, 1994 p.199) 

 

Os pais precisam ter a consciência da importância de acompanhar a vida escolar de 

seus filhos e filhas, pois eles se sentiram mais motivados e com isso o 

desenvolvimento será alcançado com mais sucesso, lembrando que os pais 

presentes diminuem a indisciplina e o baixo rendimento dos alunos e fazendo com 

que os estudantes fiquem mais felizes. 

 

A presença dos pais faz com que as crianças se sintam mais amparadas e 

confiantes no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Para Piaget (2001), o grande desafio da educação é promover o desenvolvimento 

intelectual em consonância com o desenvolvimento afetivo-moral para que, desta 

forma o sujeito possa conquistar sua autonomia, tendo como base as leis de 

reciprocidade, estabelecidas e assimiladas em suas interações com o meio social. 

As crianças estão chegando na escola muito carentes dos valores morais pois as 

famílias estão transferindo a responsabilidade para a escola. Se a família tiver a 

consciência que não é preciso dominar conteúdos basta que tomem posturas de 

pais. 

O diálogo é uma ferramenta educacional insubstituível. Deve haver 
autoridade na relação pai-filho e professor-aluno, mas a verdadeira 
autoridade é conquistada com inteligência e amor. Pais que beijam, elogiam 
e estimulam seus filhos desde pequenos a pensar não correm o risco de 
perdê-los e de perder o respeito deles. (CURY, 2003, p.90) 

 

A criança está em processo constante de construção, pois aprende através do seu 

convívio com o meio observando ao comportamento e atitudes das pessoas no qual 

convive. Por isso é importante que haja influencias positiva em seu ambiente familiar 

e escolar. Compete a escola levar os alunos a refletir sobre os valores morais, assim 

cabe ao professor mediar situações que leva o aluno a essa reflexão, pois “faz parte 
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de sua tarefa docente não apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a 

pensar certo” (FREIRE, 2002 p.29), visando primordialmente à transformação da 

realidade, refletindo sobre seu papel e suas atitudes dentro e fora do ambiente 

escolar. 

 [...] ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, 
superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que 
aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a 
presença de educadores e educandos criadores, instigadores, inquietos, 
rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. (FREIRE, 2002 p.29) 

Ainda segundo Freire, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação 

moral do educando, por isso conteúdos curriculares e valores morais devem ser 

trabalhados juntos. Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais - temas 

transversais, afirmam que: 

O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente uma 
prática educacional voltada para a compreensão da realidade social e dos 
direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva e a 
afirmação do princípio da participação política. (1998, p. 17) 

 

O professor, ao mediar o conhecimento dos alunos, estará contribuindo para o futuro 

desses estudantes, para que se tornem pessoas integras, vivendo com dignidade 

dentro da sociedade. Com isso o professor terá cumprido seu dever pedagógico e 

social. 

Para Libâneo: 
 
É preciso que a escola contribua para uma nova postura ético-valorativa de 
recolocar valores humanos fundamentais como a justiça, a solidariedade, a 
honestidade, o reconhecimento da diversidade e da diferença, o respeito à 
vida e aos direitos humanos básicos, como suportes de convicções 
democráticas ( LIBANEO 2002, p.13-28). 

 

Cabe à escola, ao professor e à família, que estão diretamente ligadas à criança, 

que orientam na formação de sua personalidade incentivando a ter boas atitudes e a 

ensinar a pensar e principalmente a refletir sobre o que é certo ou errado, sendo que 

vivemos na era das transformações, onde os valores citados acima por Libâneo 

estão sendo esquecidos pela sociedade ou colocados em segundo plano. 

 

A relação família e escola é um tema bastante inquietante, devido às expectativas e 

cobranças que a família coloca na escola em relação ao que será trabalho com seus 

filhos, por outro lado a escola tem a preocupação em desenvolver com as famílias 
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um trabalho de conscientização sobre o que se deve esperar da educação infantil. 

Diante dessas divergências e expectativas, alguns autores nos esclarece sobre a 

importância da parceria entre família e escola no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem do aluno. 

 

Como afirmam Spodek e Saracho(1998) “O envolvimento dos pais na 
educação das crianças tem uma justificativa pedagógica e moral, bem como 
legal [...]. Quando os pais iniciam uma parceria com a escola, o trabalho 
com as crianças pode ir além da sala de aula, e as aprendizagens na escola 
e em casa possa se complementares mutuamente.” (SPODEK, SARACHO, 
1998, p. 167). 

 

Se a família tem responsabilidade com a educação da criança tanto quanto a escola, 

é necessário que as instituições família e escola mantenham uma relação que 

possibilite a realização de uma educação de qualidade. A troca de ideias entre 

professores e família trará soluções mais propicias e rápidas aos problemas 

enfrentados pelas crianças TIBA (2002, p. 3) afirma que “quando a escola, o pai e a 

mãe falam a mesma língua e têm valores semelhantes, a criança aprende sem 

conflitos e não quer jogar a escola contra os pais e vice – versa.” 

 

Faz-se necessário um diálogo sensibilizado aos pais e aos professores, pela sua 

força formadora e transformadora. A conscientização pela participação é muito 

importante para todos os momentos da vida escolar dos filhos. É um papel de muita 

responsabilidade. É fundamental que os pais conheçam a escola que seus filhos 

estudam, desde o porteiro ao diretor, mantendo sempre um diálogo aberto e franco, 

também não se deve buscar os pais somente em caso de indisciplina, mas 

principalmente para estabelecer um diálogo que se faz necessário. 

 

A família cumpre seu papel quando se faz presente nas atividades da criança, estar 

presente na escola para ajudar e nunca para atrapalhar, se colocando à disposição, 

avaliando, dando sugestões, compreendendo, escolhendo e estando tão junto que 

se torne com uma grande e única família. (Chaves, 1998, p.25) 

 

Portanto é de fundamento importância que a família esteja presente na escola e no 

acompanhamento dos filhos enviando bilhetes através da agenda, tornando-se 
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essencial sua participação ativa para que esteja ciente de como é a educação de 

seu filho ou filha, e como é a convivência entre todos. 

 

4.4. Acolhida e Participação das Famílias no Ambiente Escolar. 

 

A relação entre família e escola começa a partir do acolhimento. Ter uma boa 

comunicação com os pais fará toda diferença os mesmos se sentirão mais  

valorizados com isso a parceria e a participação acontecerá de forma mais efetiva. 

Para que os pais estabeleçam com a escola uma parceria pautada na confiança, é 

necessário que eles saibam onde o filho realizará cada atividade. Precisam ter a 

certeza que os ambientes são seguros e favorecem o desenvolvimento de seus 

filhos. Abrir as portas da escola para expor trabalhos dos alunos é fundamental para 

fortalecendo vínculo entre pais – alunos e escola. 

 

Os pais ficam orgulhosos das criações dos filhos e os mesmos se sentem 

estimulados a produzir para apreciação da sua família. É imprescindível para o 

desenvolvimento da criança no processo ensino aprendizagem que haja uma boa 

relação entre família e escola. Devido a essa importância, ressaltamos que a escola 

se organizar para acolher essas famílias é considerável que elas se sintam aceitas 

(nesse âmbito) uma vez que a família é a maior aliada da escola. É essencial que 

aja esse resgate para que os pais ou responsáveis se conscientizem da importância 

do acompanhamento familiar na vida escolar bem como relevante a interação entre 

família e escola, observando que é possível perceber que a colaboração dos pais 

gestores, professores e toda a comunidade escolar é a melhor maneira para que 

aconteça um ensino de qualidade e significativo para as crianças. Elas necessitam 

de apoio coletivo para que se sintam estimuladas e que o ensino aprendizado ocorra 

de forma prazerosa tornando os cidadãos de sucesso. 

 

Segundo Nogueira:  

A presença dos pais no recinto escolar e sua maior participação em 
determinadas atividades tornam–se mais comuns. Os contatos formais e 
informais se multiplicam e se diversificam. No cotidiano os canais de 
comunicação parecem ampliar para além da tradicional participação e 
associações de pais e mestres e da presença em reuniões oficiais com 
professores. Hoje há palestras, cursos, jornadas e festa da família, agenda 
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escolar do aluno, os bilhetes, os contatos telefônicos, as conversas na 
entrada e saída das aulas. (NOGUEIRA,2006,p.11). 

 

Pais e mães podem participar e se sentir acolhidos de várias formas no ambiente 

escolar e na própria educação dos filhos. Basta que a escola ofereça e dedique um 

tempo para que isso aconteça claro que essa não é uma tarefa fácil, uma vez que os 

professores estão envolvidos emocionalmente com seus alunos e famílias. Família e 

escola têm a responsabilidade de educar as crianças, para isso precisam 

estabelecer uma relação de parceria, aumentando as possibilidades de compartilhar 

critérios educativos que possam minimizar as possíveis diferenças entre os dois 

ambiente, [ família e escola]. 

 

A escola precisa construir por meio de uma intervenção elaborada e consciente, a 

criação de espaços de reflexão e experiências de vida numa comunidade educativa, 

com o intuito de aproximar as duas instituições (família/escola) Os educadores 

devem ser os pioneiros na elaboração e conscientizarem em prol da união positiva 

entre escola e família, abordando temas que mostrem o grau de participação dos 

pais na vida escolar de seus filhos e fazendo com eles percebam que a colaboração 

é de grande valia no processo de aprendizagem. Com tantos deveres a escola se vê 

perdida, sem saber o que fazer para que os alunos, dentro e fora do espaço físico se 

mostrem capazes de atuar de forma responsável e coerente em determinada 

situação. O que se vê que a escola sozinha tem falhado muito e por isso é muito 

importante essa acolhida, pois a união entre essas duas instituições e imprescindível 

na vida de qualquer estudante. 

 

5. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A partir desse capítulo, apresento como se deu a continuidade da minha pesquisa. 

Escolhi para a metodologia a abordagem de pesquisa qualitativa. Essa escolha 

ocorreu tendo em vista a importância da pesquisa qualitativa, pois, quando 

pensamos “[...] em educação não podemos somente nos deter em aspectos 

quantitativos” (GONZAGA, 2011, p. 69). Em consonância, Minayo (2008, p. 21) 

destaca: 

O universo da produção humana que pode ser resumido no mundo das 

relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa 
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qualitativa, dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores 

quantitativos [...]. 

O presente trabalho aborda a importância da parceria família e escola na vida 

escolar do seu (a) filho (a). A metodologia foi realizada através de questionários e 

pesquisas bibliográficas que foram realizadas na turma de 04 (quatro) anos da 

Escola Municipal Moysés Kalil, situada no bairro Mantiqueira, região de Venda Nova, 

para assim entender melhor como está a relação entre família e escola.  

 

Para investigar de que forma acontece acolhida foi elaborado um questionário com 

sete perguntas direcionadas e três perguntas abertas foram divididas em duas 

partes: o questionário foi enviado para 20 famílias para ser respondido em casa. 

 

1º parte: Perfil das famílias das crianças e como elas se sentem acolhidas na escola. 

2º parte: Perguntas voltadas para as famílias com intuito de verificar sua opinião 

sobre a escola municipal Moysés Kalil.  

                                                                                                                                 

Buscar compreender como os pais pensam e acham relevante que seja feito em 

relação ao acolhimento e participação buscando concretizar a parceria. Destaca-se 

a importância ativa das famílias, uma vez que, se há participação pressupõe-se que 

há acolhida. 

 

A opção foi pela pesquisa qualitativa com foco no cotidiano escolar com a autora 

Maria Marly Oliveira (2008,181 p.) que afirma: “a pesquisa caracteriza-se como uma 

tentativa de se explicar com profundidade as características significado do resultado 

das informações obtidas”, no caso a Escola Municipal Moysés Kalil. 

 

A pesquisa qualitativa tem seu ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento, consequentemente, o contato direto e 

prolongado do pesquisador com a justificativa de que os fenômenos são muito 

influenciados pelo seu contexto, sendo tratados em seu ambiente natural. (LUDKE E 

ANDRE, 1986) 
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Desta forma o pesquisador tem toda liberdade de definir quais os melhores 

instrumentos vai utilizar para cada tipo de pesquisa a fim de obter resultados 

confiáveis e com possibilidades de serem generalizados para outros casos. 

 

O estudo foi baseado e fundamentado nos depoimentos de pais e na aplicação de 

questionário impresso realizado com 20 famílias das turmas de 04\05 anos que 

responderam o questionário em suas residências. 

 

O objetivo desse questionário foi diagnosticar como os pais avaliam o acolhimento e 

sua participação com relação a vida escolar dos filhos. O estudo foi realizado na 

primeira quinzena do mês de agosto na Escola Municipal Moysés Kalil situada no 

bairro Mantiqueira venda nova com as famílias da Educação Infantil. 

 

5.1 Caracterização da Escola Municipal Moysés Kalil. 

O bairro onde se localiza a Escola Municipal Moysés Kalil é residencial, mas possui 

comércio (supermercado, sacolão, farmácias, consultórios dentários, caixa 

eletrônicos 24 horas, circulação de várias linhas de ônibus, etc). As ruas são 

asfaltadas, possui coleta regular de lixo, rede de esgoto, de água, posto de saúde, 

Centro de Referência da Assistência Social ( CRAS) e faz divisa com Ribeirão das 

Neves. 

 

A inscrição para a Educação Infantil na rede municipal de Belo Horizonte não atrela 

a proximidade da escola á residência do (a) aluno(a) interessado(a). Por esse 

motivo, os alunos matriculados originam-se de vários bairros da região de Venda 

Nova (Jardim Comerciário, Maria Helena, Nova York e etc.). Os alunos e alunas 

utilizam meios de transporte variados, de acordo com a distância percorrida e 

condições das famílias: bicicleta, a pé, transporte escolar, carro próprio e ônibus. 

 

No dia 06 de setembro de 1979, foi inaugurada a Escola Municipal Moysés Kalil, 

situada a rua Afonso Pereira da Silva, nº 10 no bairro Mantiqueira. 
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A PBH escolheu o nome Moysés Kalil prestando homenagem ao Sr. Moysés Kalil, 

natural de Sadat, uma pequena cidade na Síria, nascido em 04 de dezembro de 

1896. 

A construção da escola iniciou-se na administração do Prefeito e engenheiro Luiz 

Verano, com a doação do terreno por Moysés Kalil. 

 

Em 1980, a escola começa a funcionar com 16 salas de aula, 14 auxiliares e 1200 

alunos. Em 1984 a escola foi ampliada com 4 salas de aula, passando a funcionar 

em 3 turnos com 1480 alunos. 

 

Em 2003/2004, a vinda do Juizado de Conciliação ação política e social  favoreceu a 

comunidade. Implantação da Escola Aberta (início), aprovação do projeto para 

construção das salas de intervenção pedagógica, nova sala de informática, antes 

cozinha pedagógica e criação do Parque Infantil com brinquedos para atender às 

crianças de 6 até 9 anos. Nos biênios 2005/2006 e 2007/2008 as construções das 

obras aprovadas em 2004 foram efetivadas no início desta administração. 

 

No final de 2008 a PBH implantou a intervenção pedagógica e Escola Integrada. 

Neste período da administração também teve redução de turmas e a escola contava 

com 57 turmas, houve o fechamento de 3 turmas do ensino regular noturno. 

 

Em 2009/2011 foi retomada a construção do PPP. Inicia-se a criação da Escola de 

pais com o objetivo de atender aos alunos com dificuldades de aprendizagem e 

disciplina e o projeto de aceleração dos alunos fora de faixa (Floração) em 2011 

iniciou-se a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 

No ano de 2012 aconteceu a ampliação da cantina, reforma da quadra, construção 

de vestiários, reforma dos banheiros e construção de rampas de acesso. Atualmente 

a escola cota com 40 turmas, sendo 34 do ensino fundamental do 1° e 2° ciclo. 6 

turmas de EJA com um total de 1100 alunos no ensino regular. Também se iniciou o 

projeto Entrelaçando (correção de fluxo) com alunos acima de 12 anos de idade. 

 

1° turno – Ensino Fundamental 
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Horário entrada: Os alunos entram às 7 horas, com 10 minutos de tolerância máxima 

de atraso. 

Horário de saída: 11h 20 – Os alunos são encaminhados até o portão da escola 

pelos professores. Os alunos que fazem parte da escola integrada são 

encaminhados para o refeitório, onde ficam aguardando até ser servido o almoço. 

2° turno - Ensino Fundamental 

Horário de entrada: Os alunos entram às 13 horas, com 10 minutos de tolerância 

máxima de atraso. 

Horário de saída: 17h 20 – Os alunos são encaminhados até o pátio central e são 

assentados na arquibancada. Após o sinal, o portão é aberto e os pais entram para 

pegarem seus filhos. 

3° turno – Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

A carga horária dos alunos do EJA é diferenciada da carga horária dos alunos do 

Ensino Fundamental. Sua cara horária é contabilizada para um único ciclo sendo 

assim distribuída: Ciclo: 1.920 horas, sendo 3 horas diárias de aulas presenciais de 

segunda à quinta-feira, totalizando 160 dias letivos anuais. Às 6° feiras os  alunos 

não tem aula, e os professores se reúnem para fazer o planejamento. Horário 

entrada: Os alunos entram às 19 horas, com 10 minutos de tolerância máxima de 

atraso. Horário de saída: 22H 20, 

 

Escola Integrada - Horário entrada : Os alunos são recebidos às 8h e encaminhados 

para o refeitório para o café da manhã juntamente com os monitores. Após o café 

são distribuídos por grupos de atividades e vão para a casa. Horário do almoço: Ao 

término do 1° turno, os alunos da escola regular são encaminhados ao refeitório e os 

da escola integrada retornam da casa anexo para o almoço que é servido no 

refeitório. Após o almoço ficam no espaço escolar com atividades variadas e de 

repouso aguardando o início do segundo turno. 

 

Escola Aberta - O funcionamento da escola aberta é ao  finais de semana (sábados 

e domingos). Em média atende a 1030 pessoas por mês. As suas atividades tem 

inicio às 8h e término às14h. Suas atividades são oferecidas sob  regime de oficinas. 

 

Sala de informática da escola regular – 1° turno. Os alunos do 1° turno tem uma aula 

semanal com duração de 60 minutos na sala de informática, onde são desenvolvidas 
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atividades de recreação, pesquisa, digitação e atividades de acordo com as 

necessidades e os conteúdos desenvolvidos pelos professores. 

EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019  

 

Quadro 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL – 2019  

HORÀRIO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Turno da Manhã 7h às 11h30min 1 turma de 3 anos – com 20 alunos; 

1 turma de 5 anos – com 25 alunos; 

3 turmas de 4 anos – com 20 alunos 

cada turma. 

Turno da Tarde 13h às 17h30min 1 turma de 4 anos – com 21 alunos; 

1 turma de 4\5 anos Flex -  com 23 

alunos; 

3 turmas de 3 anos – com 20 alunos. 

OBS: No turno da manhã, há uma criança que não possui laudo médico; (sem 
acompanhante); no turno da tarde, tem uma criança com laudo médico (autismo – 
que tem acompanhamento do apoio ao Educando). 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 

 

A escola, em 2015, se tornou Sede da Emei Mantiqueira, mas com a autonomia 

conquistada a partir da greve de 2018 da Educação Infantil, foi a lei nº 11.132, que 

estabelece a autonomia das Unidades Municipais de Educação Infantil, 

transformando-as em Escolas Municipais de Educação Infantil, foi sancionada no dia 

10\09\2018 pelo prefeito Alexandre Kalil e entrou em vigor no doa 01\10. A nova lei 

possibilita a independência administrativa e financeira dessas unidades, que deixam 

de ser vinculadas a uma escola de ensino fundamental e ganham status de escola. 

Em 2019 deixou de ser escola Polo e a Educação Infantil agora faz parte do quadro 

da escola Moysés Kalil. 

 

A escola reconhece e valoriza a participação da família no desenvolvimento e 

(prática) do trabalho pedagógico. Já conta efetivamente com a parceria da família. 

Além de parcerias e eventos, é interesse da escola que os pais participem trazendo 

soluções para os problemas do dia a dia da escola visando para contribuir para sua 

melhoria e desenvolvimento dos alunos. 
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No entanto, para que essa parceria ocorra de forma democrática atendendo as 

normas da escola, os familiares recebem orientações de como exercer essa 

participação (estando informados sobre os horários  , organização para atendimento, 

o trabalho realizado e seus objetivos). Sendo convidados a dar o retorno sobre o 

trabalho da escola. 

 

Para a participação efetiva da família na escola conclui-se a necessidade de levar os 

pais/responsáveis, através de formações básicas, a atingir patamares mais 

organizados de conhecimento sobre a escola, a função docente e organização da 

instituição, para que essa participação seja efetiva, positiva e eficaz para o 

favorecimento a comunidade, escola, educadores e crianças. 

 

Quanto à situação econômica, é possível afirmar que se trata de famílias de baixa 

renda, sendo a média salarial de um salário mínimo. As constituições familiares 

também variam, tendo em vista que existem vários modelos de composição familiar. 

No geral, percebe-se que há mais famílias: 

 Com número significativos de pais separados; 

 Em sua maioria são jovens e os avós que acabam assumindo a criação dos 

netos; 

 Membros com escolaridade em nível de ensino médio incompleto, em sua 

maioria poucas famílias com curso superior; 

 Maioria católica, mas com porcentagem alta de famílias evangélicas; 

 Poucas opções de lazer, apesar do SESC ser no bairro, os passeios se 

restringem as casas de parentes, praças e parques próximos ao bairro; 

 Opção pela TV, apontada pelas famílias como maior ocupação da criança 

quando não está na escola; 

 Ausência de plano de saúde; 

 São crianças na sua maioria provenientes de famílias de classe baixa; 

 As famílias, em sua maioria, moram em casas de aluguel ou cedidas por 

familiares, e algumas são bem numerosas; 

 A maioria das famílias são negras e  pardas. 

 

5.2 Instrumentos de Coleta de Dados. 
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Conforme mencionado na metodologia, utilizou-se como instrumento de coleta de 

dados um questionário (vide anexo 1). Foram aplicados 20 questionários, sendo que 

houve 100% de aceitação a partir dos convites realizados. Segue abaixo, os dados 

sistematizados por questões e a análise dos mesmos. 

 Sobre o grau de parentesco com as crianças e a faixa etária dos 

respondentes 

Foi possível identificar que os 20 respondentes são pai e mãe das crianças, sendo 

16 mães e 4 pais. 

 Sobre a faixa etária dos respondentes temos: 50% tem entre 20 e 30 

anos, 30% entre 30 e 40 anos, 10% tem entre 40 e 50 anos e ainda 

10¨% outras faixas etárias.  

 Em relação a escolaridade, 90% dos responsáveis concluíram o 

ensino médio ,5% concluíram o ensino fundamental e 5% o ensino 

superior.  

As profissões variam entre doméstica, salgadeira, babá, auxiliar 

administrativo, pedreiro e autônomos (trabalhos informais). 

  Sobre a acolhida das famílias 100% dos respondentes se sentem 

acolhidas pelas professoras e 20%, além de sentirem acolhidos pela 

professora, se sentem acolhidos pelos demais funcionários. 

 Em relação a participação da família na vida escolar do filho e filha 

95% participam das atividades realizadas na escola; somente 5% nem 

sempre participam.  

 De que forma acontece essa participação: 100% responderam que 

através de reuniões e 40% além das reuniões participam das 

festividades e quando surge necessidade. 

 Na 2º parte a maioria das famílias se mostraram satisfeita com a 

Escola Municipal Moysés Kalil se sentem bem acolhidos e as crianças 

são bem tratadas por todos. O ensino esta superando a expectativa 

das famílias que a implementação da educação infantil foi um ganho 

para comunidade. 
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  Um dos levantamentos apontados por algumas famílias que tivesse 

mais professoras para acompanhar as crianças no dia a dia em suas 

rotinas como: Ir ao banheiro, ajudar a descer as escadas etc, que as 

salas de aula que atendem a educação infantil fossem no térreo e não 

no segundo andar.                     

5.3  Plano de Ação. 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar como família e escola podem 

construir uma parceria que possa beneficiar o aluno em seu processo de 

aprendizagem através de uma revisão bibliográfica será abordado temas históricos 

dessa relação família e escola. Analisaremos se ocorre a inversão ou separação de 

funções educativas e propus uma prática para que a família e a escola sejam 

parceiras nesse processo. Busquei aprimorar os processos de acolhimento das 

crianças e participação das famílias a partir da análise da relação família e escola. E 

ainda desenvolvi atividades família na escola para promover maior eficiência no 

processo de ensino aprendizagem da criança. 

 

Foram propostas para as famílias da turma de 04(quatro) anos algumas ações, para  

participar  mais de perto da vida escolar de seu (a) filho(a), através de encontros 

com temas diversos para contribuir com as famílias  para  incentivar e orientar suas 

crianças. 

 

O trabalho foi organizado pela professora com os alunos, separando os grupos com 

a contribuição e participação das famílias nos eventos. 

 

As famílias foram convidadas para participarem de uma manhã para acompanhar a 

rotina das crianças, realizando algumas atividades com a participação das mesmas. 

Foi enviado um bilhete pela agenda explicando como seria realizado o encontro com 

as famílias marcando dia e horário que poderia ser realizado o encontro e as 

famílias tinham opção de escolha do dia após a devolutiva do bilhete enviei 

novamente um novo comunicado com o dia e horário que a maioria das famílias 

optaram, houve  uma  conversa com as famílias que haviam escolhido outra data 

para que  se organizassem e pudessem  participar dessa nova data. Durante a 
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semana foi enviado lembretes (bilhetes mosquitinho) para que as famílias não 

esquecessem a data do “Encontro com as famílias”. 

 

Durante o processo houve uma organização previamente das oficinas em que a 

família juntamente com seus filhos confeccionasse alguns animais pertencente a 

fauna brasileira, fazendo uso de materiais recicláveis de acordo com o projeto 

institucional da escola que é “Sustentabilidade”. No dia do encontro as famílias 

foram recebidas pela professora da sala, foi registrado esse momento através de 

fotos, após o acolhimento, as famílias foram direcionadas para o refeitório com 

intuito de compartilhar o café com seus filhos e as demais crianças de outras turmas. 

Após o café os pais\responsáveis foram convidados a irem para sala de aula, 

juntamente com seus filhos para participarem dos trabalhos coletivos organizados 

pela professora. Ao termino do trabalho realizado em sala de aula, fomos ocupar os 

espaços externos existentes da escola através de brincadeiras, jogos, cantigas de 

rodas e etc. Após esse momento especial as famílias foram encaminhadas para 

degustarem um delicioso almoço, no refeitório compartilhando desse momento com 

todas as crianças da escola. 

 

As famílias participaram de toda rotina, o encontro aconteceu com16 famílias sendo 

13 mães, 1 pai, 1madrinha e 1 avó. Foi uma manhã de muitas descobertas e 

contribuições havendo uma socialização entre todas as famílias presentes. 

 

Na semana seguinte ao encontro com as famílias foi confeccionada com as crianças 

uma girafa com materiais reciclados, com o objetivo que fosse depositas sugestões 

e elogios para melhorar a relação entre família e escola possibilitando assim um 

ambiente harmonioso e colaborativo. 
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Figura 1: Acolhida das Famílias 

  

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

Figura 2: Café da Manhã Compartilhado 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

 

 

Figura 3: Trabalho Coletivo com as Famílias 
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FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

 

 

6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Gráfico 1: Qual seu grau de parentesco com a criança? 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Ao analisar o perfil das famílias constatamos que das 20 famílias que responderam o 

questionário 100% foram respondido por pai ou mãe da criança. Diante dessa 

resposta verificamos que grande maioria os pais estão presente na vida escolar das 

crianças. 

 

100% 

0% 

0% 

0% 

QUAL SEU GRAU DE PARENTESCO COM A CRIANÇA? 

Pai\Mãe

Avós

Tia\Tio

Outros
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É necessário que todos familiares, sejam pais, mães, irmãos, tios, avós etc., 

participem, valorizem e estimulem as crianças no processo de ensino aprendizagem. 

Para que isso aconteça, a escola pode incentivar a família promovendo palestras, 

oficinas etc., que tenham o objetivo de conscientizar a todos. 

 

Gráfico 2: Qual a faixa etária (idade) do responsável pela criança? 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Diante da pergunta sobre a faixa etária 50% das pessoas respondentes tem entre 20 

a 30 anos, 30% entre 30 e 40 anos, 10% entre 40 a 50 anos e10% das faixas 

etárias. De acordo com as respostas obtidas observamos que a maioria dos 

responsáveis pelas crianças são jovens somente 10% são pais mais velhos. 

50% 

30% 

10% 

10% 

QUAL A FAIXA  ETÁRIA (IDADE) DO RESPONSÁVEL PELA 
CRIANÇA? 

20 a 30 anos

30 a 40

40 a 50

Outras
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Gráfico 3: Qual seu grau de escolaridade?

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

Quando perguntamos qual grau de escolaridade dos responsáveis 90% dos 

respondentes tem ensino médio completo, 5% têm ensino superior e 5% tem o 

ensino fundamental completo. 

As respostas demonstram que os responsáveis pelas crianças possuem um grau de 

escolaridade relativamente razoável, principalmente por se tratar de uma 

comunidade carente e desfavorecida economicamente. 

Gráfico 4: Você se sente acolhido na escola de seu filho ou filha?  

                                               

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

5% 

90% 

5% 

0% 

QUAL SEU GRAU DE ESCOLARIDADE? 

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Outros

80% 

0% 

20% 

0% 

VOCÊ SE SENTE ACOLHIDO NA ESCOLA DE SEU FILHO OU 
FILHA? 

Sim

Não

As vezes

Não reparo nisso
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Quando perguntamos se a famílias se sente acolhidas 80% dos respondentes se 

sentem acolhidos e 20% se sentem acolhidos às vezes. Diante das respostas das 

famílias constatamos que a maioria se sente acolhida na escola Moysés Kalil. 

Gráfico 5:  Perguntamos por quem são acolhidos? 

 

                                           FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

Quando perguntamos por quem são acolhidos 80% se sentem acolhidos pela 

professora, 20%além de sentirem acolhidos pela professora se sentem acolhidos 

pelos demais funcionários da escola. 

Gráfico 6: Você se sente acolhido na escola de seu filho ou filha? 

 

                                                 FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

0,00% 

80% 

20% 

0% 

Por quem são acolhidos? 

Direção

Professoras

Demais funcionários

Outros

0,95 

0,05 

0 0 

VOCÊ PARTICIPA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA 
DE SEU FILHO OU SUA FILHA? 

Sim

Não

Ás vezes

Nem sempre
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De acordo com os respondentes é possível perceber que 95% das famílias sentem 

prazer em participar das atividades realizadas pela escola e somente5% nem 

sempre participam por motivo de trabalho. 

Gráfico 7: De que forma você participa das atividades da escola? 

 

FONTE: ARQUIVO PESSOAL 

 

Sobre a participação nas atividades escolares, 50% das famílias afirmam frequentar 

reuniões quando solicitados ou convocados, outros 40% participam também das 

festividades escolares. Porém, 10% dos familiares somente comparecem à escola 

quando sentem necessidade própria, de forma voluntária. Sobre a participação em 

Assembleias, nenhuma família se manifestou. 

A partir do momento que os pais/familiares se interessam em acompanhar e 

incentivar as atividades que estão sendo desenvolvidas pelas crianças no ambiente 

escolar, a parceria entre escola e família consolida-se para o pleno desenvolvimento 

da criança.  

 

 

 

 

50% 

40% 

10% 

0% 

DE QUE FORMA VOCÊ PARTICIPA DAS ATIVIDADES DA 
ESCOLA? 

Reunião quando solicitado\
convocado

Festividades

Assembléias

Quando surge necessidade
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foram apresentados ao longo do estudo, os objetivos eram verificar como 

aconteceu a acolhida e participação das famílias da Educação Infantil no âmbito da 

Escola Municipal Moysés Kalil. Para tanto, buscamos: mapear as estratégias de 

acolhimento que já existem na Instituição de Educação Infantil; aprimorar os 

processos de acolhimento e das crianças por meio da interação com as famílias; 

desenvolver atividades entre família e escola para promover maior eficiência no 

processo de ensino aprendizagem das crianças. 

 

O parágrafo único, do capitulo IV, do Estatuto da criança e do Adolescente (Brasil 

1990) declara que “é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico bem como participar da definição das propostas educacionais”, ou seja, 

os pais devem participar da educação dos filhos. 

 

A acolhida das famílias, embora muito discutido de maneira informal dentro das 

instituições escolares, é um tema pouco explorado ainda pelas partes envolvidas, 

dificultando assim a integração e participação coletiva no contexto escolar. Se não 

houver uma acolhida adequada, bem pensada e com propósito pedagógico, a 

participação pode demorar mais a acontecer. No meio acadêmico, essa participação 

já é bastante debatida e apontada com grande relevância no contexto educacional, 

tratada por diversos autores consagrados na área de pedagogia, contribuindo para o 

avanço na relação família e escola. 

 

Através da aplicação e desenvolvimento desse Plano de Ação, pude perceber que 

ainda não há uma resposta pronta e definitiva para essa questão que envolve a 

melhor ou mais eficiente forma de acolhida das famílias e sua participação na vida 

escolar de suas crianças. 

 

Porém, tendo a Educação Infantil na Escola Municipal Moysés Kalil como objeto de 

estudo, análise e reflexão, foi possível perceber como os pais e ou responsáveis 

pelas crianças de 04 e 05 anos veem esse elo acontecer e contribuem 

afirmativamente para sua consolidação, embora ainda me permita trazer algumas 

colocações e reflexões para se pensar numa escola ainda mais acolhedora. 
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Com base nas respostas das famílias percebi uma boa aceitação da escola como 

um todo pela comunidade da Educação Infantil nota-se que ainda precisa de muitos 

avanços, mas o corpo escolar: direção, coordenação, professores e demais 

funcionários se mostraram abertos para que esse elo seja estreitado no decorrer dos 

anos que estão por vim, uma vez que o ano de 2019 foi o primeiro ano da 

implementação da Educação Infantil na Escola Municipal Moysés Kalil.  

 

O que percebi por meio do questionário e das ações que foram realizadas com as 

famílias das turmas de 4 e 5 anos é que, se a escola promover eventos ou outras 

atividades coletivas, toda comunidade escolar participará com prazer e alegria. 

Possivelmente, o que está faltando é um novo olhar para essas famílias. Cabe 

lembrar que o primeiro passo é de extrema importância e o começo de uma grande 

mudança no relacionamento entre a escola e família.  
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QUESTIONÁRIO: PARTE I - PERFIL DO RESPONSAVEL PELA CRIANÇA 

1- Qual seu grau de parentesco com a criança? 

(   ) Pai / Mãe  (   ) Avós  (   ) Tia /Tio  (   ) Outros____________________________. 

2- Qual a sua faixa etária (idade) do responsável? 

(  ) 20 a 30 anos    (   )  30 a 40  (  ) 40 a 50  (  ) outras________________________. 

3- Qual seu grau de escolaridade formação? 

(   ) Ensino Fundamental    (   ) Médio  (    ) Ensino superior (  ) Outros 

4- Qual sua profissão?________________________________________________. 

5- Você se sente acolhido na escola de seu filho ou filha? 

(   ) Sim    (  ) Não    (  ) As vezes 

Por quem? 

(   ) Direção       (   ) Professores   (  )   Demais funcionários  (  )Outros___________. 

6- Você participa das atividades realizadas pela escola de seu filho ou sua 

filha?    

(  ) Sim                             (   ) Não                              (     )    As vezes 

7- De que forma você participa das atividades da escola? 

(    )  Reunião quando solicitado / convocado 

(    )  Festividades 

(     ) Quando surge necessidade 

(      ) Outros________________________________________________________. 
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PARTE II 

A segunda parte desse questionário trata-se de três frases para você completar, a 

partir da sua avaliação sobre a escola Moysés Kalil. 

Que bom que... 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Seria melhor se... 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Sugerimos que... 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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