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Dia da família na escola 

13 de março de 2010 

Sugestões de atividades 

   

Desde 2009, o Amigos da Escola tem incentivado às escolas participantes do projeto a tornar 
os dias temáticos em dias da família e da comunidade na escola, aproveitando as atividades 
para mostrar as formas que a escola utiliza para desenvolver suas competências.  

Dando prosseguimento a essa iniciativa, que visa gerar uma maior participação dos pais na 
educação dos filhos e valorizar o papel da educação, o Amigos da Escola está propondo as 
escolas, a partir de 2010, a realização do DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, que acontecerá 
no dia 13 de março (sábado).  

Essa é mais uma oportunidade para as escolas convidarem pais e responsáveis a conhecerem 
mais de perto a realidade da escola (projetos, desempenho da instituição nas avaliações 
institucionais, mecanismos de gestão etc.). Além disso, é uma ocasião também para que as 
escolas, com apoio dos núcleos e parceiros locais, possam oferecer serviços a comunidade do 
entorno, buscando recuperar o papel da escola como pólo de referência comunitário.  

   

Para definição dos flashes nacionais e da cobertura nos telejornais de rede, precisamos da 
pauta com as atividades das escolas, do número de estados e o número aproximado de 
participantes em todo o país. Para facilitar a organização das informações, preparamos um 
formulário para envio das atividades (ver anexo). Solicitamos às praças que encaminhem as 
pautas/formulário com a programação até o dia 1º de março. 

 

 

Dicas de estruturação do DFNA:  

• Convoque as famílias e monte um comitê de pais para preparar os objetivos, a agenda 
e as ações; estes preparativos também poderão ser feitos na reunião do Conselho 
Escolar (a escola pode começar a reunião informando sobre as principais intenções e 
apresentar o planejamento do ano). 

• Parceria pela qualidade da educação: convocação dos pais para o “dia da família na 
escola” (informar que esse evento vai dar início a um processo que visa gerar 
objetivos alinhados com os interesses das famílias e da escola através do 
desenvolvimento de diversas ações).  

• Montar grupos temáticos de pais por interesse para definir as atividades (ex: música, 
violência, aprendizagem etc). 

• Mapear os serviços básicos da comunidade e, a partir desse levantamento, desenvolver 
as atividades. 
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• Mande um convite formal para os pais, contando o que acontecerá na data. 

  Abaixo, seguem algumas sugestões de atividades:  

   

1) Sugestões de atividades para as escolas:  

• “Hora do Conto”: divida os pais convidados em pequenos grupos para que se revezem 
na contação de histórias para crianças. Crie um ambiente agradável (pode ser na 
biblioteca ou ao ar livre). Ao final, deixe papel, lápis e canetas coloridas para que 
participantes expressem o que ouviram através de desenhos.  

   

• Gincana “Pais & Filhos”: times formados por pais e filhos (duplas) com diversas 
brincadeiras, incluindo: adivinhação (através de desenho ou mímica), soletração, entre 
outras. Quanto mais atividades envolvendo aprendizagem, melhor. (ex: matemática, 
ciências etc). 

   

• Oficina de reciclagem: promova uma palestra sobre o tema, com dicas para que alunos 
e familiares possam adotar medidas simples de reduzir o lixo na escola e nas suas 
residências. Ao final, com a participação de todos, podem ser montados alguns 
aquecedores de água com garrafas pet (abaixo, segue lista de material e como fazer).  

•   Para esse ou outros exercícios, use como apoio o material “Educação Ambiental” do Amigos da 
Escola. Convide os pais para contar o que fazem em casa.  

   

• Caso a escola fique próxima de um rio e ele apresente sinais de degradação, organize 
atividades de mobilização para chamar a atenção da comunidade para o problema. 

•   Estimule seus alunos a pesquisar, através de fotos, relatos ou outros materiais (p.ex., jornais de 
bairro), fatos que ajudem a reconstruir a história do rio e a forma como a comunidade se relaciona 
com ele.  

•   Convide um funcionário de companhia de limpeza para que ele vá até a escola e converse com 
pais e alunos sobre a importância de manter o rio limpo, como também explique os problemas 
causados pela poluição.  

•   Organize um ato simbólico – um “Abraço ao Rio”, com a presença dos alunos e responsáveis, 
para mostrar o desejo coletivo de mudança.  

•   Divulgue o trabalho em rádios e jornais comunitários.  

   

• Promover com o apoio dos professores de educação física uma sessão de atividades 
físicas para pais e responsáveis, como forma de mostrar que atitudes simples de nosso 
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cotidiano, como, p.ex., deixar o carro em casa e ir para determinado local caminhando 
ou de bicicleta, pode ajudar a diminuir a degradação do meio ambiente. Além disso, a 
ação pode servir também como forma de incentivar a prática de atividades esportivas, 
importantes para uma melhor qualidade de vida. 

   

• “Giro pela escola”: alunos - com apoio da direção, professores e voluntários -, levam 
os pais para uma visita pela escola, mostrando o ambiente em que estudam, se 
divertem, o que estão aprendendo e outras atividades (extracurriculares) desenvolvidas 
na escola (se houver). 

   

• Criar uma “Comissão de Pais”, que vai apoiar a implementação de atividades / eventos 
na escola que busquem aproximar as famílias do processo educacional, dando 
continuidade às ações do Dia da Família na Escola.  

•   Sugestão: a comissão poderá ser formada por 2 ou 3 pais x turma que vão participar de reuniões 
mensais com a equipe técnica da escola.  

•   Sugira a comissão o monitoramento das atividades que foram desenvolvidas, para identificar 
êxitos e dificuldades, e, dessa forma, reunir elementos que sirvam de parâmetro para planejamento 
do próximo ano.  

   

• Peça a ajuda dos pais para auxiliar os alunos na montagem de peças teatrais, nas quais 
sejam discutidas questões próprias do cotidiano da escola. Além disso, as 
representações podem retratar também o comportamento usual dos responsáveis e o 
comportamento desejado (esse seria uma forma de passar, com uma linguagem 
artística, a mensagem sobre a importância de uma maior participação da família). 

   

• Convidar pais e avós de alunos para um bate-papo sobre as brincadeiras infantis do 
passado, como peão, bola de gude, amarelinha, entre outras, reproduzindo tais 
brincadeiras. 

   

• Preparar uma reunião com crianças e alunos para levantar sugestões para a escola 
(alunos serão os relatores à comunidade escolar às famílias presentes). 

   

• “Prestação de contas”: escola apresenta painel aos pais com dados sobre IDEB 
(avanços, como melhorar etc.). 
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• Criar atividades para verificar se os pais sabem como os filhos estão aprendendo (p.ex. 
propor um game para os pais e responsáveis, onde será perguntado a eles se sabem o 
que é o IDEB e qual a nota da escola, se acompanham o dever de casa dos filhos, bem 
como suas notas, se participam das reuniões, entre outras questões). 

   

2) Sugestões de atividades especiais (facilitadas pelos núcleos e/ou parceiros):  

• “Festival de Arte”: convide os pais “talentosos” e organize um festival de artes com os 
alunos, explorando os elementos culturais da localidade – música, artesanato, dança, 
culinária. Para essa ocasião podem também ser buscados parceiros locais – como, por 
exemplo, companhia de dança e teatro locais.  

•   Aproveite a habilidade de alguns pais (aquela mãe que é conhecida por cozinhar bem, o pai que 
toca violão, a vovó que sabe bordar muito bem), para que eles participem da data, fazendo alguma 
apresentação e/ou oficina.  

   

• Propor uma pesquisa da identidade cultural e familiar de cada aluno. História da 
família, profissões, credo, onde e em que condições vivem, os aspectos positivos 
(atitudes criativas, de solidariedade, de união etc.) e negativos (violência intrafamiliar, 
alcoolismo, desemprego etc.), os momentos de transformação e mudança na família, a 
relação da família e da comunidade com a escola. Com esse material, pode-se 
organizar uma apresentação, preparada pelos alunos para os pais, fazendo um grande 
resgate da história da comunidade e de sua forma de relacionamento com a escola. 

   

• Organizar, com o apoio dos voluntários, pais, alunos e de parceiros locais, um pool de 
prestação de serviços básicos de cidadania e saúde à comunidade (emissão de 
documentos, orientações e atendimentos médicos etc.), como forma de valorizar a 
escola como bem público, como espaço de todos. 

   

• Criar uma campanha de mobilização para valorização da escola, com a confecção de 
cartazes e faixas, pelos alunos e familiares, para serem afixados nos murais e no muro 
externo da escola. Podem ser produzidos também pequenos folhetos para serem 
distribuídos aos pais.  

•   A culminância dessa campanha pode ser um convite aos pais e responsáveis para que participem 
das atividades do DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA e possam, dessa forma, conhecer melhor os 
profissionais e a instituição de ensino de seu filho.  

   

• Além das atividades do DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, organizar também 
palestras para os pais e responsáveis. As temáticas abordadas podem ser relacionadas 
diretamente a participação da família no cotidiano escolar das crianças, ou ainda 
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discorrer sobre aspectos que, embora não diretamente vinculado, também são 
importantes para um satisfatório desempenho escolar, como, por exemplo, saúde, 
hábitos de higiene, relacionamento intrafamiliar etc. 

•   As palestras poderão ser ministradas por professores da própria escola, ou por voluntários – 
profissionais da área de saúde, entre outros.  

   

• Preparar um dia de atividades físicas, com o apoio de parceiros locais – p.ex. clubes e 
academias –, buscando integrar pais e filhos, com campeonatos de vôlei, basquete, 
futsal e handebol, ou com oficinas de ginástica e capoeira. 

•   Essas atividades podem ser desenvolvidas na escola, ou ainda utilizar instalações públicas e/ou 
clubes da redondeza.  

• Organizar, conforme disponibilidade, uma série de oficinas para serem oferecidas a 
comunidade, com o apoio de professores, voluntários e parceiros locais. Podem ser 
realizadas oficinas de noções básicas de informática, artesanato (com foco em geração 
de renda), culinária, entre outros. 

   

• Saúde: apresentar problemas diagnosticados pela escola e trazer especialistas para 
debate (apoio dos núcleos). 

   

• Convidar um nutricionista para fazer uma oficina para os pais e responsáveis, para 
melhor aproveitamento de verduras e legumes. 

   

• Organizar um evento alegre e festivo, com a participação de pais, professores, alunos e 
pessoas da comunidade, no qual todos são convidados a plantar mudas de árvores 
nativas nas dependências da escola, caso haja espaço, e/ou também nos seus arredores. 


