PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA
TEMA GERADOR 2015 : COMUNIDADE LEITORA
Ouvir e contar histórias: a história se faz assim...
assim

DIRETRIZES DO PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA -

Cultura participativa

Objetivos :
Dar oportunidade a que necessidades percebidas sejam discutidas; possibilitar a interlocução,
o diálogo e a reflexão nas várias instâncias que geram e promovem a cultura participativa.
Favorecer a presença de pais, familiares e comunidade em geral, visando
visando à participação de
todos. Despertar o sentimento comum de que a escola é, além de patrimônio físico, referência
de saberes, de experiências, e que deve ser acessível a todos, irrestritamente.
Sensibilizar quanto à importância da participação no Conselho de Escola, Grêmio Estudantil e
da APM, nas ações inclusive do Um dia na escola do meu filho.
Estratégias
Continuidade do “Um Dia na Escola do meu Filho”:
Filho”: material de apoio pedagógico, para que as
ações continuem ganhando qualidade. Sugestão para o 1º dia dessa data: pesquisar e
organizar acerca da região onde está inserida a escola no bairro ou cidade. Apresentar um
produto desse trabalho na forma de: exposição de arte; contação de histórias; feira de
comidas típicas, música e dança.
2º dia do calendário:: escolher uma determinada região do estado e proceder da mesma
maneira: pesquisar, organizar um produto e apresentar na forma de:
Exposição de arte; contação de histórias; feira de comidas típicas; música e dança.

Democratização dos Espaços Escolares
Objetivos :
Tornar o espaço escolar lugar agradável para se estar, onde seja possível exercitar o “aprender
a viver juntos” – um dos pilares do conhecimento, segundo o Relatório Jacques Delors –, cujo
objetivo é o de “participar
participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas”.
humanas
Estratégias
Desenvolvimento de um projeto: Por uma escola que encanta, envolvendo participantes da
comunidade na transformação dos espaços da escola. Observar como estão as áreas externas
da escola e o que precisa melhorar nas
nas áreas internas para que os projetos estejam em
comunhão com Integração do Programa com a Semana Letiva
Objetivos

Promover a efetiva participação na construção do Projeto Político Pedagógico.
Desenvolver atividades com foco na demanda das necessidades das comunidades intra e
extraescolar.
Estratégias: conhecer os projetos interdisciplinares contidos no Planejamento Pedagógico da
escola e desenvolver ações integradas que possibilitem reforço e complementaridade ao
planejado.

Democratização dos Espaços Escolares
Objetivos:
Tornar o espaço escolar lugar agradável para se estar, onde seja possível exercitar o “aprender
a viver juntos” – um dos pilares do conhecimento, segundo o Relatório Jacques Delors –, cujo
objetivo é o de “participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas”.
Estratégias
Desenvolvimento de um projeto: Por uma escola que encanta, envolvendo participantes da
comunidade na transformação dos espaços da escola. Observar como estão as áreas externas
da escola e o que precisa melhorar nas áreas internas para que os projetos estejam em
comunhão com os espaços.
das ações locais no site.

Trabalho Integrado com Projetos de Pasta
Objetivos :
Realizar ações conjuntas com os Projetos de Pasta visando:
. à redução das vulnerabilidades quanto à violência, DSTs, gravidez não planejada, uso de
álcool, tabaco e outras drogas;
. à democratização do acesso a diversos bens culturais.
Estratégia
Desenvolvimento de uma ação integrada ao tema trabalhado em projetos de Pasta como:
Prevenção Também Se Ensina; SPEC e Cultura é Currículo.

