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Comunidade,	território,	pertencimento	

•  A	 Educação	 Integral,	 conceito	 sempre	 presente	 em	 uma	
escola	transformadora,	não	pode	ser	assumida	apenas	como	
oferta	de	mais	tempo	de	permanência	na	escola.	

•  É	 uma	 concepção	 que	 reconhece	 que	 o	 desenvolvimento	
pleno	 de	 indivíduos	 só	 é	 possível	 quando	 se	 observam	
d i ferentes	 d imensões :	 Es ica ,	 a feGva,	 cogn iGva,	
socioemocional	e	éGca.		

•  O	território	e	as	pessoas	que	vivem	nele	são	importantes	para	
a	escola	ser	parte	viva	e	atuante	da	comunidade	
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Projeto	polí5co	pedagógico	e	a	comunidade	

•  Promover	a	reescrita	do	Projeto	Polí5co	Pedagógico	(PPP),	
de	 forma	 coleGva	 e	 comparGlhada,	 potencializando	 os	
conhecimentos	e	saberes	que	os	estudantes,	as	famílias	e	a	
comunidade	trazem	para	a	escola.		

•  Diálogo	 entre	 os	 diferentes	 saberes,	 deixar	 claras	 as	
intencionalidades	 e	 expectaGvas	 de	 aprendizagem,	
acolhendo	os	interesses	dos	estudantes	e	da	comunidade	e	
ampliando	os	repertórios.		

{



•  A	 escola	 não	 é	 a	 única	 insGtuição	
responsável	 por	 garanGr	 a	 aprendizagem,	
mas	 tem	um	papel	 estratégico	para	que	ela	
seja	assegurada	aos	estudantes.		



Vídeo	

Cidade Educadora 

https://youtu.be/f1Foze-TLlY 
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Mobilização:	como	trazer	a	comunidade	para	a	
escola?	

•  Diversas	estratégias:	
•  elaboração	e	a	divulgação	de	informaGvos	periódicos,	
•  	consultas	online	feitas	à	rede	sobre	documentos,		
•  realização	 de	 reuniões,	 grupos	 de	 trabalho/discussão	 e	

eventos,	fóruns	comunitários,		
•  uGlização	 de	meios	 de	 comunicação	 –	 jornais,	 rádios,	 redes	

sociais,	etc.		
•  O	 gestor	 precisa	 iden5ficar	 e	 valorizar	 as	 lideranças	 e	 os	

espaços	 locais	 de	 discussão,	 acolhendo	 as	 divergências	 e	
buscando	áreas	de	consenso	

{



Parcerias	com	a	comunidade	e	organizações	
da	sociedade	civil	

Parcerias:	importante	e	desafiador.	
	
Alguns	caminhos:	
•  a	convocação	para	o	trabalho	conjunto;	
•  o	alinhamento	de	objeGvos	e	expectaGvas;	
•  definição	clara	de	papéis	e	responsabilidades,		
•  Em	todas	as	situações,	a	equipe	gestora	–	da	escola	ou	do	

órgão	central	–	tem	papel	fundamental.		

{



Par5cipação	das	famílias	

•  Família	-	parte	consGtuinte	da	comunidade	escolar	e	principal	
parceira	da	escola	

	

•  Conhecer	 as	 famílias	 dos	 estudantes,	 compreender	 as	 suas	
caracterís5cas	e	a	sua	realidade,	dialogando	inclusive	com	os	
novos	arranjos	familiares;		

	

•  Ajudar	 as	 famílias	 a	 entender	 e	 contribuir	 de	 forma	 mais	
qualificada	para	assegurar	uma	Educação	de	qualidade	para	
as	crianças	e	os	jovens;		

	

 

 

{



•  criar	canais	de	escuta	para	ouvir	as	famílias	sobre	o	que	elas	
esperam	 da	 escola	 e	 como	 podem	 agregar	 ideias	 	 	 e	
conhecimentos	ao	processo	de		uma	escola	transformadora;	

	

•  oferece	 diferentes	oportunidades	 de	 par5cipação	 para	 que	
cada	família	encontre	meios	viáveis	de	contribuir,	mesmo	que	
a	distância	ou	de	forma	pontual;		

	

•  comunicação	 regular	 e	 efe5va	 com	 as	 famílias,	 linguagem	
amigável	 que	 faça	 com	 que	 os	 familiares	 se	 sintam	 aptos	 e	
legiGmados	 a	 contribuir	 com	 a	 gestão	 e	 as	 práGcas	
pedagógicas	da	escola;		

Par5cipação	das	famílias	{



•  garante	a	par5cipação	das	famílias	no	planejamento	
pedagógico	da	escola,	inclusive	por	meio	de		comissões	mistas	
que	envolvam	representantes	de	toda	a	comunidade	escolar;		

	

•  elabora	 um	 currículo	 que	 prevê	 a	 par5cipação	 de	 familiares	
como	mediadores	 de	 aGvidades	 educaGvas,	 sempre	 em	apoio	
aos	professores;		

	

•  cria	e/ou	fortalece	instâncias	de	par5cipação	que	envolvem	as	
famílias,	como	comitês	de	arGculação	entre	escola	e	
comunidade,	conselhos	escolares,	associações	de	pais	e	
mestres,	comissões	de	trabalho,	etc.;		

Participação das famílias {



•  constrói	mecanismos	para	que	as	famílias	possam	acompanhar	
a	 evolução	 do	 desenvolvimento	 integral	 das	 crianças	 e	 dos	
jovens;		

	

•  arGcula-se	 com	 as	 organizações	 locais	 capazes	 de	 contribuir	
com	a	mobilização	e	o	engajamento	das	famílias;		

	

•  promove	 espaços	 e	 ações	 que	 favorecem	 a	 socialização	 entre	
familiares,	 educadores,	 estudantes	 e	 a	 população	 local,	
inclusive	abrindo	a	escola	para	aGvidades	da	comunidade;		

	

•  oferece	 oportunidades	 formaGvas	 também	para	 os	 familiares,	
como	 cursos	 profissionalizantes	 e	 de	 idiomas,	 com	 vistas	 a	
fortalecer	o	engajamento	com	a	escola.		

Participação das famílias – o que o gestor pode 
fazer {



http://educacaointegral.org.br 
 



h[p://educacaointegral.org.br/na-pratica/	
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