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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM CONJUNTO ENTRE 

FAMÍLIA E ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE 

QUALIDADE. 

                                                                           DANIEL PINTO MATOS1 

    

RESUMO    

O presente artigo tem o objetivo de analisar e discutir a participação e as funções da 
família e da escola no trabalho educacional dos jovens, fazendo uma descrição das 
diferentes configurações familiares encontradas atualmente, ressaltando a 
importância do trabalho em conjunto entre escola e família para o sucesso do 
processo educacional, para isso, foram listadas as situações que proporcionam o 
afastamento entre as partes envolvidas neste processo, e a partir da apresentação 
destes fatores de afastamento dos pais da escola, relatar algumas das ações que o 
governo nas esferas estadual e federal tem proposto para atrair os pais a 
participarem de maneira ativa da educação dos filhos e dos assuntos da escola, 
ressaltando de maneira especial o Projeto Professor Diretor de Turma e a sua 
importância no estabelecimento de uma relação mais humanizada entre a escola e a 
família. 

PALAVRAS-CHAVE: Escola, Família, Educação. 

ABSTRACT 

This article aims to analyze and discuss the involvement and roles of family and 
school in the education of youth, making a description of the different family 
configurations currently found, emphasizing the importance of teamwork between 
school and family for success the educational process, for this were listed the 
situations that provide the spacing between the parties involved in this process, and 
from these submissions removal of parents of school factors relate some of the 
actions that the government at the state and federal levels have proposed attract 
parents to participate actively in their children's education and school matters, 
emphasizing a special way the Project Director Class Teacher and its importance in 
establishing a more humane relationship between school and family. 

KEYWORDS: school, family, education. 
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INTRODUÇÃO 

 

É sensível para todos que o tempo hoje está muito mais acelerado do que 

na época de nossos pais e, como é sabido, a forma como os seres humanos e as 

famílias se relacionam são um reflexo dos modelos político-econômicos em vigência 

em nossa sociedade, deste modo é como se ouvíssemos de nossos pais que o que 

antes dava tempo de fazer hoje o tempo já não permite mais, um pequeno exemplo 

disso é o hábito de sentar-se à mesa reunindo a família para fazer as refeições e 

conversar sobre o dia de cada membro, fato que gera espanto em muitos de nossos 

jovens, cada um tem o seu próprio mundo dentro de seu quarto, gerando uma 

dificuldade de comunicação e por vezes até mesmo de conhecimento entre pais e 

filhos. 

O alongamento da jornada de trabalho, devido tanto à necessidade de 
trabalhar mais para aumentar o rendimento familiar quanto ao crescimento 
das cidades, diminuiu consideravelmente o tempo que os pais dispunham 
para compartilhar com os filhos. Mas a criança carece de muito afeto e de 
uma troca com os adultos que vá além da satisfação das suas 
necessidades fisiológicas. A diminuição desse afeto, dessa troca, 
empobrece consideravelmente a criança e limita suas possibilidades de 
amadurecimento. Paradoxalmente, para poder satisfazer as necessidades 
fisiológicas e materiais dos filhos, os pais precisaram trabalhar cada vez 
mais, reduzindo, com isto, o tempo de contato direto com eles. 
(SUKIENNIK, 1996, p. 50) 

 

A citação acima só confirma o que Rodrigues (2003) ressalta, de que hoje as 

famílias são compostas por pessoas ocupadas com exercícios de atividades fora da 

relação familiar, o que faz com que desapareça a unidade educativa e produtiva.  

Dentro deste contexto, o que a família já não consegue mais encaixar em sua rotina 

diária, passou a ser delegado a quem deveria apenas complementar uma ação que 

na teoria deveria se iniciar no primeiro espaço de contato social da criança, a própria 

família.  

Hoje o que se vê é que uma parte das famílias deixa a cargo, quase que 

exclusivamente, da escola o trabalho de educação de crianças e adolescentes. Mas, 

o próprio modelo de escola existente hoje não consegue, por inúmeros motivos, 

executar na plenitude nem o serviço que lhe foi delegado pela legislação 

educacional em vigência, quanto mais suplementar a uma necessidade social 
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moderna, essa sobrecarga que as escolas vêm enfrentando acaba interferindo 

diretamente na sua função de ensinar os conteúdos curriculares. Nesse jogo onde 

escola e família debatem para descobrir de quem é a responsabilidade pelos 

problemas na educação de crianças e adolescentes, todos nós saímos no prejuízo, 

a culpa continua sendo jogada, como uma batata quente, de mão em mão a 

sociedade é quem paga.  A partir desta fundamentação surgem algumas questões 

que são essenciais: Como fazer para atrair os pais a trabalhar junto com a escola? 

Qual o papel do gestor nesse novo cenário educacional que se apresenta em nossa 

sociedade? 

A escola não pode simplesmente se fechar dentro de seus limites territoriais 

e esquecer os problemas que a cercam, o gestor moderno é responsável pelo 

estabelecimento de um caminho aberto de comunicação entre escola e comunidade, 

fazendo com que uma não se dissocie da outra, desta forma uma terá consciência 

de que depende da outra para que o seu trabalho enquanto educador seja realizado 

na sua plenitude, é importante que cada funcionário da escola tenha consciência de 

sua importância no trabalho de educar as crianças e adolescentes. 

A escola tem que ter o foco de que para atrair os pais a trabalhar em 

conjunto com ela faz-se necessário que a prática escolar seja condizente com o 

discurso defendido, portanto o gestor deve ser mais que um comandante, deve ser 

um articulador entre escola e família, garantindo a harmonia nessa relação onde o 

maior beneficiado é o educando, deve-se deixar de lado o velho  e já desgastado 

autoritarismo e colocar em prática os já tão comentados cooperativismo e o 

protagonismo, fazer com que a família torne-se ciente de seu papel na educação 

das crianças é essencial para o que processo seja concluído com êxito. 

O interesse por este tema surgiu a partir da observação do cotidiano das 

unidades escolares onde fica cada vez mais a sensação de que os pais deixam a 

educação de seus filhos a cargo da escola sem ter consciência de que o trabalho 

iniciado na escola deveria ser continuado em casa. 

Atualmente percebe-se na sociedade um excesso de individualismo, uma 

prática que pode ser considerada reflexo das relações familiares que se 

desenvolvem hoje, é buscando uma reversão nesse quadro que faz-se necessário o 

exercício de um direito, que durante os anos de regime militar foi negado aos 
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brasileiros e hoje reluta-se muito em se utilizar, a participação nas decisões em 

todas as  esferas que compõem a vida em sociedade, em especial a  educação, é 

vital que os pais passem a participar de forma mais ativa do processo de educação 

de seus filhos, para que mais na frente cidadãos ativos e conscientes de suas 

funções dentro da sociedade venham a renovar este ambiente social tão carente de 

valores morais e humanos que se apresenta hoje. 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão mais aprofundada 

acerca relação escola família estabelecendo, entre as duas partes, um diálogo 

conciliador em busca da melhoria na qualidade do ensino. 

 

1. ATRIBUIÇÕES DA FAMÍLIA.  

 

Desde o fim do regime ditatorial, em meados da década de 80, e a 

consequente onda de redemocratização, a sociedade passou a exigir do governo 

aquilo que compreende que seja um direito seu e a legislação (constitucional e 

educacional) em vigência garantem que a educação é um dever da família e do 

estado (LDB – 9394/96), entretanto o que se vê hoje é a imersão das relações 

familiares no contexto do modelo de produção econômico capitalista, que tende a 

transformar tudo em mercadorias, proporciona a muitas famílias modernas a função 

de serem meros reprodutores da espécie, deixando de lado um dos momentos mais 

importantes do processo de educação, que é o convívio da criança com os pais. A 

constituição é bem clara em seu artigo 205º: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. Um dos princípios que  regem esta 
determinação prioriza a vinculação. Dado este contexto e esta determinação 
caberá a cada um destes segmentos se  responsabilizar pelo cumprimento 
do que foi conferido.(BRASIL,1988, p.34) 

 

A LDB em seu artigo 1º estabelece: 
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A educação abrange os processos formativos que se desenvolve na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa e nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais e ainda, os pais têm o dever de assistir, criar e 
educar os filhos menores. .(BRASIL,1996, p.1) 

 

Os dois primeiros documentos trazem uma visão legal da questão, 

estabelecendo as funções que cada uma das partes tem dentro do processo 

educacional das crianças. 

Para Szymanski (1997), às famílias tem a obrigação de dar acolhimento a 

seus filhos um ambiente estável, provedor, amoroso, compartilhando da tarefa da 

preparação e do desenvolvimento de habilidades que possibilitem às crianças a se 

inserirem de forma crítica e participativa na sociedade, fato este que percebe-se não 

ser absorvido da maneira correta por boa parte das famílias de hoje. 

 

Até mesmo a Igreja Católica na figura dos Papas João XXIII e Paulo VI se 

posicionou acerca do tema: 

 

[...] Por terem dado a vida aos filhos, contraem os pais o dever gravíssimo 
de educar a prole. Por isso hão de considerar-se como seus primeiros e 
principais educadores. Essa função educativa é de tanto peso que, onde 
não existir, dificilmente poderá ser suprida. Com efeito, é dever dos pais 
criar um ambiente de tal modo animado pelo amor e pela piedade para com 
Deus e para com os homens que favoreça a completa educação pessoal e 
social dos filhos. A família é, portanto, a primeira escola das virtudes sociais 
de que as sociedades têm necessidade. ( CONCÍLIO VATICANO II, 1965, 
s/p) 

 

Este último documento demonstra que os mais diversos setores que 

compõem a sociedade têm certo grau de preocupação com questão educacional 

brasileira no que se refere à ausência dos pais na vida escolar dos filhos e as 

consequências dessa omissão para a formação social destes futuros cidadãos. 
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2. UM OLHAR SOBRE A FAMÍLIA MODERNA. 

A ideia tradicional de família composta por pai, mãe e filhos não é  mais o 

único modelo existente no tempo em que vivemos, a família deve ser vista através 

de um conceito bem mais amplo e variável, hoje o que se entende por família é um 

grupo de pessoas que moram sobre a mesma casa. 

É ela que agrega e aproxima as pessoas e que organiza o meio para 
receber o bebê sempre de acordo com a cultura, condição econômica e 
disposição afetiva da família. É a família que dá nome e sobrenome ao bebê 
e o faz sentir, ou não, um membro com direitos e deveres, expressos 
verbalmente ou não. Ela é o elo entre o indivíduo e a sociedade.(CRUZ, 
1997,.p33)  

 

Hoje o que se vê são famílias que por conta de suas obrigações com a vida 

profissional ou por mera negligência com as crianças pulam a etapa da ambientação 

da criança no ambiente social familiar, delegando esta função para a escola, que 

muitas vezes sente a ausência de um limite nas crianças por falta desta imposição 

no ambiente familiar. O que se faz ou se deixa de fazer em casa com a criança 

tende a refletir na vida futura desta, seja na escola ou na convivência em sociedade, 

o adestramento da criança para vida em sociedade deve começar no seio da própria 

família (SIMIONATO; OLIVEIRA 2003). 

Em vários casos, a falta de imposição de limites pela família se dá por conta 

do excesso de privacidade que se percebe hoje, famílias que durante o século XVII 

conviviam em um mesmo ambiente sem separação de cômodos viviam exatamente 

o oposto do que se vê atualmente, as famílias contemporâneas presam tanto pela 

privacidade que acabam deixando de lado o convívio social dos membros 

integrantes do núcleo familiar, as refeições podem ser feitas em horários diferentes, 

uma vez que cada membro da família tem sua rotina, o lazer hoje atende às 

necessidades individuais, já que cada membro tem suas preferências, em suma o 

primeiro espaço de socialização que a criança deveria ter perde-se cada vez mais à 

medida que as famílias cultivam a lógica do individualismo dentro de casa. 

Ausência de regras e limites na educação de crianças pode trazer sérios 
problemas ao relacionamento pais e filhos, além de produzir adolescentes e 
adultos com falhas em seu desenvolvimento pessoal e social, entre eles, a 
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ausência de resistência à frustração e a infelicidade pessoal; o 
favorecimento do envolvimento com drogas e outros comportamentos 
infratores como a delinquência juvenil ou, até mesmo, o desenvolvimento de 
psicopatias ou sociopatias. ( RODRIGUES,2007, s/p) 

 

Essa falta de controle dos pais sobre os filhos repercutirá fortemente nas 

ações que a criança tomará no decorrer  de sua vida, seja no espaço escolar ou um 

pouco mais adiante na vida em sociedade, o estabelecimento de limites é visto por 

muitos como a primeira e principal educação que os pais podem dar aos filhos. 

A escola tem a obrigação de fazer a leitura das mudanças sociais que 

ocorrem nos mais diversos tempos e espaços sociais e adaptar-se para melhor 

atender aos anseios que as novas versões familiares apresentam. 

 

3. ESCOLA E FAMÍLIA TRABALHANDO EM CONJUNTO. 

 

Como já foi dito anteriormente, a família prepara o indivíduo para a vida em 

sociedade, e como este aprende em casa a ser individualista repete este 

comportamento na escola e não vê problema nisso. Observa-se aqui a necessidade 

do trabalho em conjunto entre família e escola para garantir que o processo de 

formação humana seja realizado com êxito e o jovem possa ter uma formação cidadã plena. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ressalta que a escola tem o dever de trabalhar 

articuladamente com os pais e estes, por sua vez tem o direito de conhecer o processo 

pedagógico desenvolvido pela escola. Na redação de dois de seus artigos o ECA é bem claro 

acerca deste tema: 

 

Art.4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à saúde, à cultura, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar comunitária. (BRASIL, 1990,  
p.12) 

Art.55: Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na 
rede regular de ensino. (BRASIL, 1990,  p.42.) 
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O trabalho em conjunto entre família e escola é necessário para que a formação do 

sujeito apto a viver em sociedade seja concretizada, são portanto indissociáveis as funções destes 

dois espaços de educação, mas infelizmente o que se vê é que as famílias por não julgarem ter 

tempo para cuidar da educação dos filhos deixam essa tarefa a cargo das escolas, o que vem 

acarretando numa sobrecarga de funções para profissionais da educação que poderia ser 

facilmente revertida caso as famílias se fizessem mais presentes na educação dos filhos, tentando 

fortalecer esta relação de cumplicidade, o Ministério da Educação lançou cartilhas para explicar a 

importância da participação dos pais na escola, seja como facilitadores ou fiscais do trabalho 

educativo realizado nas escolas públicas brasileiras. Além das cartilhas, o governo federal por 

meio do Plano Nacional de Educação (aprovado pela Lei nº 10.172/2001) implantou os conselhos 

escolares e outras formas de participação da comunidade escolar, na qual está inserida a família.  

 Para que uma escola consiga realizar o seu trabalho de forma satisfatória é 

necessário, portanto que os pais participem de forma ativa da rotina escolar, 

acompanhando o desempenho dos filhos, propondo em conjunto com os 

educadores estratégias a serem desenvolvidas pela escola, trabalhando de forma 

colaborativa com o núcleo gestor e professores, os pais complementam o trabalho 

realizado na escola. Segundo PIAGET: 

 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois, 
a muita coisa mais que a uma  informação mútua: este intercâmbio acaba 
resultando em ajuda recíproca e frequentemente, em aperfeiçoamento real 
dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações 
profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um 
interesse pelas coisas da escola, chega-se até mesmo a uma divisão de 
responsabilidades. (PIAGET, apud JARDIM, 2006, p. 15) 

 

Para que a escola obtenha êxito e alcance os seus objetivos a curto e longo 

prazo, é essencial que a família esteja presente desde o tomar a decisão até o 

executar da ação, nesse momento, as dificuldades se ampliam pois a família 

brasileira contemporânea está habituada  a se ausentar do processo educativo das 

crianças, deixando-o a cargo das escolas  
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4. MOTIVOS PARA O AFASTAMENTO DOS PAIS DA ESCOLA. 

Muitos pais ainda não conseguiram ter ciência de que seu envolvimento no 

processo de aprendizagem dos filhos é o primeiro passo de um longo caminho a ser 

percorrido de mãos dadas entre escola e família pais e professores, mas como se 

sabe hoje ver familiares na escola é um fato muito raro, e os motivos apresentados 

pelos pais são os mais diversos, mas a escola não pode se eximir de sua 

responsabilidade e ficar apenas na esperança de que os pais apareçam, cabe à 

escola listar e discutir os motivos da ausência dos responsáveis e traçar estratégias 

para trazê-los para o convívio escolar. Discutir os motivos para o afastamento dos 

pais da escola passa antes de qualquer coisa por analisar o local onde a escola está 

localizada. Em escolas situadas em capitais e em grandes cidades brasileiras a 

justificativa dos pais pela ausência é a falta de tempo, por estarem ocupados com os 

afazeres profissionais. Nas escolas situadas em áreas rurais a alegação é a 

distância entre a escola e a residência, fato que também é um dos maiores 

propulsores para a evasão escolar. 

Um dos fatores apontados pelos pais para a sua ausência na escola é que 

para eles a sua presença só se faz necessária no caso de uma convocação feita por 

parte da instituição. Outra grande queixa dos pais é que a escola só estabelece o 

contato com eles para a apresentação de reclamações dos alunos, fato este que 

torna para os pais o ato de comparecer à escola um programa desconfortável, esta 

situação pode ser facilmente corrigida trazendo os pais para participar dos eventos 

da escola onde ocorram apresentações artísticas ou esportivas dos alunos. Ainda 

relacionada a esta reclamação, os pais além de serem chamados para ouvir as 

reclamações que a escola tem a fazer de seus filhos, muitas vezes ainda tem que 

esperar por longas horas até que alguém os atenda para apresentar as 

reclamações. 

 Outro ponto também muito citado por especialistas na relação entre família 

e escola para que os pais não se estejam presentes na escola é a falta de um canal 

de comunicação desta com os pais (POLATO, 2012), a escola deve se fazer 

compreender pelos pais, para que estes atendam ao seu chamado quando 

convocados a participar de alguma atividade escolar. Para que este canal de 

comunicação seja eficiente faz-se necessária a atuação de um gestor que analise a 
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comunidade onde a escola está inserida, sem tentar implantar na sua realidade uma 

receita que foi bem sucedida em outro contexto social totalmente diferente do seu, o 

gestor tem que assumir o papel de articulador da escola com a comunidade para 

que haja uma via de trabalho de mão dupla, onde as duas partes se auxiliam para 

que o trabalho de uma complemente o da outra. A escola tem que demonstrar para 

a comunidade que precisa desta para que o processo educacional aconteça com 

eficácia (BENCINI, 2012), e isso não do que o gestor deva se envergonhar afinal a 

educação deve ser dada por ambas as partes envolvidas no processo. 

Outro fator que se percebe ainda hoje em ação é a sensação que os pais 

sentem de que sua presença não se faz necessária, isso ainda é um resquício do 

período militar no Brasil, quando a presença dos pais na escola não era incentivada 

e em decorrência desse afastamento nas décadas anteriores, muitos pais hoje ainda 

entendem que a sua presença na escola não seja essencial no processo 

educacional dos filhos. Para a maioria dos pais existe ainda hoje uma segregação 

entre a sua casa e a escola, entre o que eles podem fazer em casa e na escola, 

entre os pais é quase um consenso que a função deles é simplesmente verificar em 

casa se o filho está estudando e principalmente fornecer aos filhos aquilo que os 

filhos solicitam e eles acham que seja essencial e esteja ao alcance financeiro de 

ser adquirido. 

Muitos pais evitam participar da vida escolar de seus filhos por sentirem-se 

inferiorizados frente aos professores, e acharem que as suas ideias não viriam a 

contribuir para o desenvolvimento pedagógico de seus filhos. Esse sentimento 

muitas vezes é decorrente do receio que muitos professores tem da interferência 

dos pais em sua função profissional. Entretanto cabe aos pais assumir o papel de 

educadores naturais e primeiros educadores de seus filhos. 

5. O PAPEL DO DIRETOR DE TURMA NA CONSTRUÇÃO DE UMA 

ALIANÇA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA. 

A necessidade de ter os pais na escola ajudando a desenvolver o projeto 

educacional dentro das escolas sempre existiu, mas hoje torna-se vital que a família 

se integre ao cotidiano escolar para elaborar, O governo federal por meio do 

Ministério da Educação instituiu a data de 24 de abril como o Dia Nacional da 
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Família na Escola, para que as escolas nesta data convocassem os pais e familiares 

a participarem das atividades realizadas na escola. 

O governo estadual através de uma parceira com a Associação Nacional de 

Política e Administração da Educação, Seção Ceará (ANPAE/CE) implantou no ano 

de 2007 de maneira experimental em três municípios o Projeto Professor Diretor de 

Turma (PPDT). O projeto na sua essência tem a característica de estabelecer uma 

relação mais próxima entre professor e aluno, e por consequência, o contato mais 

próximo entre escola e família. 

Um dos objetivos centrais do PPDT é a criação de um ambiente favorável à 

articulação entre professores, alunos, pais e responsáveis, buscando promover um 

trabalho cooperativo, tentando adequar estratégias e métodos de trabalho, ou seja, o 

projeto propõe a articulação entre família escola para obter melhoria no rendimento 

escolar dos jovens. 

Se muitas famílias reclamam que o atendimento na escola sempre ocorre de 

forma coletiva, o PPDT trouxe uma alternativa para a realização do atendimento de 

forma mais humana, onde o aluno deixa de ser um numero e passa a ser uma 

pessoa com suas particularidades ouvidas, entendidas e respeitadas dentro do 

universo escolar, uma das funções do Professor Diretor de Turma (PDT) é realizar o 

atendimento aos pais ou responsáveis pelos alunos em um horário e um local 

específico estabelecido e divulgado por ele para que alunos e responsáveis tenham 

sempre um caminho aberto dentro da escola para discutir os problemas internos e 

externos que possam vir a atrapalhar o rendimento escolar de seu filho. Os 

atendimentos individuais do PDT proporcionam a este, o conhecimento de uma 

realidade que a maioria dos outros professores não tem acesso, este conhecimento 

deve nortear as ações tomadas para que aquele aluno possa ter o seu processo 

educacional continuado sem prejuízos. 

O PDT revelou nas escolas públicas do Estado do Ceará uma via que 

existia, mas até então não era utilizada, que é a presença espontânea dos pais na 

escola para diagnosticar e resolver problemas percebidos em seus filhos, esses 

problemas emergem a partir de conversas individuais que o Diretor de Turma (DT) 

tem com pais ou alunos. A partir dessas conversas, o DT entra em contato com a 

outra parte envolvida para estabelecer uma via para solucionar o problema. 
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As reuniões com pais também têm grande importância, pois são o espaço 

onde o DT repassa aos pais a dinâmica da escola e inicia o processo de ação 

conjunta que deve haver entre escola e pais. 

 

A realização de reuniões com os pais por turma se destina à socialização 
dos acontecimentos da dinâmica da escola, para incentivar a tomada de 
consciência, promover uma discussão de suas funções como co-
responsáveis pela tomada de decisões. Na ocasião, haverá uma eleição 
para a escolha de um representante será um elemento fundamental na 
interação com os demais pais dos alunos. (LEITE, CHAVES,  2009.p.5)  

 

A escolha de um representante entre os pais, já era inclusive realizada na 

composição do Conselho Escolar, este, porém tem uma função muito mais 

generalizada dentro da escola, trata de assuntos de ordens diversificadas no 

ambiente escolar, enquanto que o representante de pais da turma é responsável 

direto pela intercomunicação entre escola e os demais pais para informes, 

solicitações e pendências referentes especificamente à turma. As próprias reuniões 

de turma seguindo orientações da Secretaria de Educação Básica do Estado do 

Ceará (SEDUC/CE) devem ser realizadas de maneira individual para que o PDT não 

perca a sua característica de trabalhar as particularidades de cada aluno ou cada 

turma, de outra forma a reunião perderia o caráter informativo a respeito daquela 

turma e passaria a ser mais uma reunião para apresentar informações superficiais 

da escola, algo que para os pais de certa forma é irrelevante, uma das formas para 

tornar as reuniões mais atraentes para os pais é falar de algo que seja interessante 

para eles, seus filhos.  

Infelizmente para a maioria dos pais o DT é simplesmente aquele professor 

que faz as convocações para as reuniões escolares, deixando ainda de lado este 

aliado que tanto a escola como os pais tem para contribuir para o crescimento 

educacional de seus filhos. Alguns pais inclusive não tem o hábito de procurar o DT 

quando vão à escola, seja por não conhecerem ou por não saberem da importância 

do trabalho que este pode desempenhar a favor da educação dos seus filhos. 
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 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Não adianta desperdiçarmos o nosso tempo lamentando que a sociedade 

hoje esteja perdida, que os valores dos jovens de hoje são deturpados, o tempo é 

diferente, as obrigações e as necessidades são diferentes. O desafio para as 

escolas e para as famílias está lançado, a educação não pode ser realizada só por 

um desses dois agentes e não tem uma receita milagrosa, os métodos que geraram 

bons frutos na época de nossos pais provavelmente não tragam os mesmos 

produtos finais nos dias de hoje, e os resultados não aparecerão sem o empenho 

das duas partes envolvidas. Conseguir fazer com que escola e família operem na 

mesma frequência, é vital para que os investimentos feitos pelos governo nas mais 

diversas esferas surtam o resultado pretendido, afinal de contas quem vai dizer 

quais são as demandas de cada unidade escolar é a comunidade escolar, que é 

composta por famílias e funcionários da escola.  

Os mais diversos setores da sociedade já se pronunciaram a respeito da 

necessidade de participação da família na educação, os problemas que interferem 

na comunicação desses agentes educadores devem ser contornados o mais rápido 

possível para que se evite o crescimento do prejuízo já visível. Deve-se lançar de 

todos os subterfúgios alcançáveis para que o bem maior seja alcançado, a 

participação no Conselho Escolar, o Projeto Diretor de Turma, e principalmente as 

reuniões escolares para que a via de comunicação entre família e escola esteja 

sempre aberta e sendo utilizada, uma vez que a escola não pode se resumir aos 

alunos e professores, a escola é produto e agente transformador do meio social 

onde ela está inserida, sendo afetada por problemas que a cercam e transformando 

culturalmente o seu entorno.   
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