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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ 
Estado de São Paulo 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 

PLANEJAMENTO PALESTRA 

“FAMÍLIA ESCOLA UMA PARCERIA DE SUCESSO” 

 

Unidade Escolar:______________________________________________________ 

Palestrante: __________________________________________________________ 

Duração: 50 minutos. 

Número de participantes:___________ 

 

Lembrancinha: O livrinho convite com o desenho /frase do aluno. 

 

Objetivo: Sensibilizar os familiares sobre a importância da participação no processo 

educacional dos filhos, considerando que o trabalho em parceria pode refletir 

melhores resultados na aprendizagem da criança. 

                                       

Encaminhamento 

 

Tela 1 – Apresentação. 

 

Tela 2 – Dar boas vindas em Nome da Secretaria Municipal de Educação e de 

toda Equipe da escola. 

 

Palestrante: Faça um momento de acolhida aos presentes. Diga que esse é mais um 

momento especial para as famílias. 

Momento de refletirmos sobre a educação dos filhos e somarmos esforços – família 

e escola – para que a formação deles seja a melhor possível. Todos ganharão com 

isso. Destacando a importância da formação do cidadão, visando uma educação de 

qualidade para os filhos de vocês, nossos alunos sempre com os mesmos objetivos. 

 

 

Tela 3 – Reflexão sobre a mensagem 

Nesta tela identificamos o professor como semeador do futuro – Perguntar aos pais o 

que esta reflexão quer nos dizer- Fazer complementação aos comentários dos pais. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Tela 4 e 5 – Demonstrar o objetivo da presença dos pais no dia da Palestra. 

*Acompanhar a vida escolar dos filhos. 
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Tela 6 – Tripé 

 

Reforçar que todas as nossas ações são destinadas não somente aos alunos, mas a um 

“tripé”, como chamamos, em que os vértices do triângulo são o ALUNO, o 

PROFESSOR e a FAMÌLIA. Esta parceria é imprescindível para uma educação de 

qualidade. 

 

 

 

Tela 7 – Lei de diretrizes e bases 

 

Mostrar a todos que a nossa Lei de diretrizes e bases da Educação- LDB 9494/96, 

em seu artigo 2º. Já define que a educação é dever de todos. Ler o artigo e refletir 

sobre as ações de cada instituição. 

Nesta tela deixar claro que a Educação Brasileira é regida por Leis, mediante esta lei 

apresentada aqui, para o exercício da cidadania o aluno passa por um processo de 

ensino e aprendizagem, onde os princípios são baseados primeiramente na família 

depois a escola. 

 

 

Tela 8 – Função da família e da escola para que o Sucesso aconteça 

 

Comentar e reforçar que para o Sucesso escolar exigido, é necessário que cada 

segmento cumpra suas funções. 

 

ESCOLA: PROPORCIONAR AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO, 

APRENDIZAGEM, DEDICAÇÃO E AFETIVIDADE. 

 

FAMÍLIA: ACOMPANHAMENTO E AFETIVIDADE 

 

Tela 9,10,11 e 12 – Usar os tópicos para reforçar os hábitos e atitudes necessárias 

para o bom acompanhamento dos filhos na escola. 

 

Ler novamente o título da palestra e perguntar aos pais o que pensam sobre este 

tema. Fazer uma reflexão no sentido de que quando falamos em educação, não temos 

como separar a família da escola. As ações educativas, quando desenvolvidas em 

acordo entre esses dois segmentos da sociedade, tendem a ter mais força e com isso 

mais envolvimento, mais comprometimento com os resultados. Para educarmos 

nossos filhos nos dias de hoje, é preciso preparo. Por isso a importância de falarmos 

sobre esse tema já que queremos formar verdadeiros cidadãos. A intenção dessa 

palestra é refletir sobre o papel de cada um (família – escola) – tem sobre o 

despertar na criança sua vontade de aprender. 
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Mediante as funções estabelecidas acima, destacar com os pais as ações para que 

cumpram seus deveres atingindo o objetivo. 

 

 

Tela 13, 14 e 15 – Limites e Orientação aos pais. 

 

Destacar a importância de se estabelecer regras (limites) construídas em conjunto 

com membros da família. 

Estabelecer limites com a criança para garantir uma boa formação. Comentar que 

limite é manifestação de cuidado, educação e, acima de tudo, amor. Tudo 

estabelecido com muito diálogo. 

Refletir sobre a frase do Vygostky. 

 

Reforçar cada tópico que fala dos limites e compromissos dos pais para 

acompanhamento da vida escolar dos filhos. 

 

 

TELA 16 – Reforçar o Compromisso dos Pais com a Escola 

 

PROFESSOR – É O MEDIADOR DA APRENDIZAGEM  

 

PAIS – DEVEM A SSUMIR A FUNÇÃO DE ACOMPANHAR 

 

TELA 17 E 18 – LIÇÃO DE CASA 

 

Colocar para os pais a necessidade de acompanhar a lição de casa, esclarecer dúvidas 

da criança, incentivar o estudo e a organização dos materiais e entrar em contato com 

a escola, professor e equipe gestora sempre que necessário. 

 

TELA 19 – REUNIÃO DE PAIS 

 

Nesta tela colocar aos pais que este é o momento mais importante da escola, que os 

filhos se sentem valorizados pela participação e interesse dos pais pela vida escolar 

deles. Este também é o momento que o professor apresenta o trabalho que vem 

desenvolvendo em sala de aula e avanços e dificuldades dos alunos e todo o processo 

de ensino aprendizagem proposto para aquele ano escolar. 

 

TELA 20 e 21 – AFETO 

 

Destacar a importância de contextualizar todas as ações com afeto. 

Os pais devem acompanhar a vida escolar de seus filhos, estabelecer regras e não 

esquecer de regar cada atitude proposta acima  com muito afeto, amor e carinho. 



 

4 

 

Tela 22 e 23 – REFLEXÃO 

 

 

APRESENTAÇÃO: Vídeo – Quanto Te amo (Reflexão sobre afeto) 

                                    Vídeo – Filme do Pingú – (Destacar a importância da atenção). 

                                    Vídeo – Abraço da Gata – Lembrar os pais de abraçar os filhos. 

 

 

Tela 24 – Agradecimento – Lembrancinhas. 

 

 

APRESENTAÇÃO FINAL: Vídeo “família e Escola como parcerias” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe da Secretaria Municipal de Educação 
Supervisão e Coordenação Técnica Pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 


