
 

NOME DA ESCOLA: 

TAREFA:  VÍNCULOS AFETIVOS E FAMILIARES  

Nº DE ALUNOS: 

CICLO/ANO: 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

Descreva a forma como o tema foi trabalhado com os alunos, as atividades realizadas durante 

a execução da tarefa. 

 

As relações que são construídas pelas pessoas nos ambientes família/escola devem ser 

pautadas na confiança, mais do que isso, devem ser estabelecidas por meio da conversa, 

da troca de experiências e da aprendizagem que se dá entre essas ligações. 

É na família que surgem os primeiros aprendizados e é dela que recebemos os exemplos 

para nosso comportamento e atitudes. 

Cabe aos pais mostrar que existe um caminho e que trilhar esse caminho requer tempo e 

persistência. Há obstáculos e nem sempre o resultado será positivo. Também é papel 

dos pais mostrarem que existe hierarquia nas relações, o que parece estar esquecido nos 

dias de hoje. É fundamental preparar os filhos para cumprir regras, horários e saber que 

é necessário respeitar para ser respeitado e que, além de direitos, temos deveres. 

À escola fica reservado o papel de escolarizar, ou seja, instrumentalizar o aluno para 

resolver problemas matemáticos, redigir textos, fazer experiências, ampliar e rever 

conceitos entre tantos outros. Claro que o respeito, as regras, limites e obrigações 

estarão inseridos no dia a dia escolar, mas devem ser vistos como um reforço dos 

valores já passados pela família. 

Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, as entidades educacionais têm a obrigação de fazer a 

articulação com as famílias. Os pais têm o direito a tomar conhecimento do processo 

educacional, bem como participar do desenvolvimento da Proposta Pedagógica da 

Escola. 

É uma oportunidade para a família valorizar e reconhecer a instituição escolar e ao 

mesmo tempo incentivar a caminhada estudantil dos filhos, oportunizando um percurso 

mais significativo, incentivando a cultura e a contribuição desta para a qualidade da 

educação. 

Participar e vivenciar situações da escola valoriza e incentiva os filhos a aprenderem 

muito mais, destaca a aprendizagem como moeda fundamental para o desenvolvimento 

de uma sociedade mais conhecedora da sua cultura e prepara o cidadão para interagir de 



 

forma significativa. 

Neste sentido, é que se desenvolveu na Escola Capitão Alexandre Du, na noite de 

06/11/2019 com o envolvimento dos alunos, professores e familiares o Sarau Cultural  

Fortalecendo Vínculos  Afetivos e Familiares “Escola e Família Caminhando 

Juntos”como 40  tarefa do Projeto Galera Curtição.  

 

  

2. ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DO SARAU 

Descreva aqui de que forma se deu o planejamento e a construção do sarau 

Num primeiro momento os professores responsáveis pelo Galera Curtição conversaram entre 

si, estabelecendo metas e ações a serem realizadas nos próximos dias, tendo em visto o pouco 

tempo para execução resolveram dividir tarefas, com objetivo de facilitar para todos a 

efetivação da execução da mesma. 

Já em reunião com os professores e especialista da escola foi apresentado a tarefa e 

concordado entre todos que o sarau seria fruto da união de todo o corpo docente, ficando 

combinado  que os professores do 1 ao 5 ano  ficariam responsáveis por suas respectivas 

turmas e do 6 ao 9 foram nomeados dois  professores por turma como suporte e apoio nas 

escolhas e ensaios, os professores fora da sala auxiliaram com decoração e suporte as 

necessidades que surgiam no dia a dia. As professoras ligadas ao projeto ficaram de fora por 

estarem mais envolvidas com ações técnicas para que a bela noite acontecesse, foi solicitado 

palco para prefeitura de Luz, empréstimo do espaço  Centro de Apoio, empréstimo de cadeiras 

á Cooesteios, tudo foi pensado para melhor atender comunidade e alunos . 

Em sala com os alunos a proposta foi apresentada e foi dada liberdade para escolha dentro das 

afinidades e talentos de cada um, foram apresentadas  como sugestões teatros, cantos, 

danças, poemas e poesias. 

 

 

3. DIVULGAÇÃO 

Descreva como a atividade foi divulgada na comunidade/escola e quais os meios utilizados.  

OBS: Você deve anexar fotos ou outros documentos que comprovem a divulgação relatada. 



 

O fato de a Escola Capitão Du estar localizada na zona rural do município não foi problema na 

divulgação do sarau, redes sociais  e o famoso “boca a boca”foram as escolhas perfeitas, grupos 

de whats app e facebook foram usados a todo momento como meio informativo e de maior 

interação escola/ comunidade. Para as famílias foram enviados convites como um carinho a 

mais para perceberem o quão importante e essências eram para realização do evento. 

 

Abertura 



 

1 ano 

2ano 



 

3ano 

4ano 



 

5ano 

 Pai 

de aluno 



 

6ano 

7ano 



 

8ano 

 

9ano 



 

        ORDEM DE APRESENTAÇÃO DO SARAU CULTURAL  

 Abertura – Marilena supervisora  

 Boas vindas e oração inicial – Dada   

 Música Oração da Família – Dada 

 Apresentação de um conto sobre valores e família - Dada 

 Alunos da Tia Flávia Duarte, 1º ano, música “ Cuida de mim” 

 Alunos da Tia Maria Cristina – 2º ano música “Seu Nome” 

 Alunos da Tia Lourena - 3º ano música “Campeão “ 

 Alunos da Tia Cristiane - 4º ano, música “Ninguém é igual a Ninguém “  

 Alunos da professora Ana Paula - 5º apresentarão poema dramatizado 

“Família é tudo igual” 

 Música sobre a família – Pastor Gonçalves 

 Teatro do 5º e 6º ano sobre as famílias 

 Alunos do 7º ano irão cantar a música “Meu abrigo” – Grupo Melim. 

  Alunos do 8º ano apresentarão um poema e um cordel – intitulado Cordel da 

Família do Poeta Gustavo Dourado 

 Apresentação de um teatro com alunos do 6º ao 9º ano – “Uma criança, uma 

família, uma história” 

 Os alunos do 9º ano irão declamar o poema “Vigília das mães”  

 Encerramento alunos 9 ano  

 

 

 

 

4. ENVOLVIMENTO/PARTICIPAÇÃO 

Descreva como foi à participação dos alunos na atividade. Coloque a quantidade de alunos que 

se envolveu em cada etapa da tarefa. Você pode acrescentar pontos relevantes sobre a 

participação dos alunos em cada atividade. 



 

Nossa escola hoje conta com 96 alunos, uma escola pequena se comparada as demais, mas 

grande na luta por dias melhores onde os estudos e valorização dele podem fazer a diferença 

na vida de todo cidadão. Tivemos a ausência de um pequeno numero de alunos 6 apenas, que 

tiveram como dificuldade morarem em fazendas próximas ao Distrito e necessitarem de 

transporte para os conduzirem fora do horário escolar tornando inviável  a participação nas 

apresentações . 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Use esse espaço para comentar brevemente sobre: 

 Reflexões dos alunos sobre a temática trabalhada; 

 Pontos fortes e frágeis e sugestões sobre a atividade;  

 Adequação do material de apoio para compreensão da temática.  

 

6.  

Consideramos de grande importância trabalhar o tema família, tendo em vista que 

temos notado distorção nesses valores familiares. Tentamos lembrar aos nossos alunos 

a importância da família na formação de um indivíduo. A família é a primeira 

sociedade que convivemos e que levamos por toda vida, portanto, base para a formação 

de qualquer indivíduo. Uma família cercada de amor, paciência, respeito e 

cumplicidade educam e formam indivíduos seguros e aptos para o convívio social. 

Nesse papel a família faz alem de ensinar o que é certo e errado, ela forma indivíduos 

afetuosos, autoconfiantes e felizes! 

 Agradecemos a participação da Tia Dadá na abertura que é irmã de uma de 

nossas professoras e também da professora Lourena que é mãe de duas alunas 

do sétimo ano da escola que foi a apresentadora da noite! 

 Ressaltamos a ausência de nossa diretora nas apresentações, pois a mesma havia 

perdido um ente familiar no dia do evento.  

“Os seres humanos não foram criados para viver isolados, mas que constituíssem uma 

família, de cujo seio deveria surgir a paz, o amor e a união, como suprema virtude dos 

homens e como humana realização do princípio divino”. 

(Carlos Bernardo González Pecotche) 

 


