
 

 

NOME DA ESCOLA: Estadual Comendador Zico Tobias 

TAREFA:  VÍNCULOS AFETIVOS E FAMILIARES  

Nº DE ALUNOS: 100 

CICLO/ANO: 8ºs e 9ºs anos 

 

1. METODOLOGIA/ABORDAGEM 

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

a execução da tarefa. 

Embora todas as temáticas abordadas até o presente momento  pelo Projeto Galera 
Curtição tenham sido  relevantes no contexto escolar, a proposta na tarefa número quatro 
– Vínculos Afetivos e Familiares, é primordial, pois  o enfraquecimento e/ou a ausência de 
vínculos familiares tem repercutido diretamente na Escola e, hoje, envolver as famílias nas 
atividades pedagógicas, representa um  grande desafio para nós educadores. 

Estudos comprovam que o modelo de família que há séculos foi seguido se desfez  e essa 
nova dinâmica familiar, sem um núcleo definido, cria um sentimento de insegurança na 
sociedade. Além disso, a falta de tempo das famílias para se dedicarem aos filhos é 
desculpa constante.  Essas duas situações têm exigido que a Escola remodele o seu papel, o 
que não diminui  a importância da participação da família no processo educacional das 
crianças e jovens.   

Assim que a equipe de professores coordenadores  do Projeto Galera Curtição tiveram 
conhecimento do tema, viram nessa atividade uma oportunidade de “trazer os pais para a 
Escola” e já na reunião inicial começou a pensar em estratégias que poderiam ser adotadas 
para aproximar Família e Escola. 

O tema foi repassado para os demais professores, e para a Direção. Como as reuniões de 
pais para entrega dos resultados do terceiro bimestre já estavam agendadas surgiu a ideia 
de investir nesse encontro como forma de propor uma reflexão sobre o tema e sensibilizar 
os pais para que participem mais efetivamente da vida escolar dos seus filhos. Como na 
atividade um, já tinha sido construída a “Árvore da Escola Zico Tobias”, que  tinha 
representantes de todos os segmentos, exceto das famílias, a dinâmica foi apresentada 
novamente nas reuniões com os pais. Na entrada eles receberam uma flor de papel com 
uma bala afixada no miolo. A árvore da Escola foi apresentada a eles. A simbologia foi 
explicada  detalhadamente e foi pedido que cada pai escrevesse no miolo da flor o 
sobrenome da família e as flores foram afixadas na árvore que foi revitalizada e ampliada 
evidenciando a importância da presença deles no dia-a-dia da Escola.Foi  falado sobre “os 
frutos” da Escola Zico Tobias ao longo de toda sua existência. Muitos pais confirmavam : 
“Eu estudei aqui. Essa escola era muito boa”. Ao que o facilitador da dinâmica respondia: 
“Esta Escola continua muito boa e pode ficar melhor ainda com a participação de vocês”. À 
medida que os pais entregavam as flores com o sobrenome de suas famílias para serem 
coladas, era perguntado a eles o nome da família ao que eles respondiam: Oliveira, Souza, 
Lima, etc. Notava-se satisfação no rosto deles ao verem o nome da família ser acrescentado 
no painel. “Não imaginávamos que uma atividade tão simples pudesse agradar tanto!” 
Muitos se descobriam “parentes” porque tinham o mesmo sobrenome. Foi um momento 



 

agrabilíssimo! Antes de encerrar foi exibida a mensagem “o Valor de uma Família” 
(youtube) com o uso do projetor e fundo musical. Nesse momento foi feito o convite a 
todos os presentes para o Sarau da Família que estava sendo organizado pelos alunos 
coordenadores do Projeto Galera Curtição e envolveria todos os alunos do turno 
vespertino, do 6º ao 9º ano. 

 

 Flores com os nomes das famílias foram acrescentadas à árvore  da Escola 

 

 

 

Convite para o Sarau e Acolhida aos pais 

                     

A apresentação do tema aos estudantes foi feita com a exibição do filme “Os croods” cuja 
mensagem propõem a união da família no enfrentamento de seus medos e/ou desafios. A 
exibição foi feita na biblioteca com ajuda de um projetor de imagens. Logo em seguida fez-
se uma comparação da família Croods com as famílias de cada aluno. Eles ficaram muito à 
vontade para falar de suas famílias. Relataram diferenças, dificuldades, momentos 
agradáveis e outros muito pessoais, tristes e embaraçosos. À medida que um falava das 
situações difíceis que enfrentava em família, outros iam se animando e falavam também. 
Não houve crítica nem julgamento. Foi surpreendente o silêncio e o respeito pela “vida” do 



 

outro. Poucos alunos não se manifestaram, apenas ouviram. 

 

 

Exibição do filme Os Crooods. 

Enquanto o filme era exibido para as outras turmas, os alunos coordenadores preparavam a 
divulgação do tema. Como de costume, fizeram o mural “Dica da Semana” e começaram a 
preparação do Sarau. Muitos já sabiam o que era um Sarau, porque em 2018, realizamos na 
Escola um projeto intitulado “Café com Poesia”. Foi sugerido que eles pesquisassem e 
fizessem uma lista de poemas, canções e autores que abordassem os temas: afeto, família e 
amigos. 

 



 

 

Meninas que confeccionaram m mural Dica da Semana 

Foi sugerido também que todas as turmas do turno vespertino participassem apresentando 
pelo menos “um número” no dia do evento. À medida que eles iam passando nas salas e 
convidando,  iam listando as apresentações. Os pais também foram convidados para se 
apresentarem caso desejassem. Algumas turmas quiseram apresentar mais de um número. 
Assim que o cronograma das atividades ficou pronto começaram os ensaios. Todos os 
professores “abraçaram” a atividade, foram compreensivos com a movimentação  e com o 
entusiasmo dos alunos, o que muitas vezes dificultava a concentração e a disciplina durante 
as aulas. 

Paralelamente à organização e preparação do Sarau iam acontecendo outras atividades 
envolvendo a temática. A professora “Tia Dadá” ( Ensino Religioso) trabalhou em todas as 
turmas um texto reflexivo sobre Família e logo em seguida pediu aos alunos que 
escrevessem uma carta à sua família falando de como se sentiam em relação à convivência 
com eles. As cartas não foram assinadas, para preservar os alunos, mas foram lidas pela 
equipe coordenadora e os pontos relevantes para o fortalecimento dos vínculos afetivos 
foram apontados de forma teatralizada, porém reflexiva no dia do Sarau: Algumas alunas 
desfilavam usando roupas do familiar enquanto um trecho da cartinha era apresentado .  O 
familiar descrito era identificado entre a plateia, convidado à frente e recebia um abraço do 
estudante e uma rosa. A aluna Yasmin, do 7º ano 5, descreveu assim a irmã que cuida dela: 
“Morena, uma quase mãe, chata, às vezes. Mulher bonita, tem um corpão. Me faz feliz 



 

quando deixa eu entrar no seu quarto para ver TV, mas saiba que eu não gosto de 
beliscão”. Outros trechos das cartinhas foram registrados e os familiares se emocionaram 
muito. 

Foi pedido aos alunos participantes que pensassem numa decoração para o ambiente do 
sarau (refeitório da Escola). Fizeram um painel com o título “Sarau da Família” e pediram 
que os alunos levassem fotos das suas famílias e confeccionaram um varal de fotos, que foi 
bastante elogiado pelos presentes. Os pais demonstravam satisfação ao verem suas famílias 
representadas. 

 

Meninas montando o varal de fotos da Família 

 

Outra atividade realizada foi a Dinâmica do Balão. Os alunos foram levados para o pátio. 
Receberam um balão e um papel onde estava escrito uma palavra que representava um 
problema que impedia a criação de vínculos afetivos e familiares. Foi pedido a eles que 
enchessem  o balão, colocassem dentro o problema, fechassem o balão e jogassem-no para 
o alto, mantendo-o no ar. À medida que cada participante saía da roda e abandonava seu 
balão, ficavam muitos balões para poucas pessoas cuidarem. Muitos caíram simbolizando a 
necessidade da união nas famílias para o enfrentamento de seus problemas. A dinâmica 
deixou evidente a necessidade do afeto, da união, da amizade para o fortalecimento dos 
vínculos familiares. 

  

2. ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DO SARAU 

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



 

Primeiramente foi feita uma revisão do conceito de Sarau: como surgiu, a finalidade, a 

organização e constituição. Foi fácil porque em 2018, a Escola desenvolvera o Projeto Café com 

Poesia , que culminou com um belíssimo Sarau. Logo em seguida foi pedido aos alunos que 

pesquisassem e listassem poemas, canções e autores que abordaram os temas família, afeto e 

amizade. Depois foi sugerido que os alunos e professores coordenadores visitassem todas as 

turmas do turno vespertino e convidassem-nas para participarem, inclusive levassem o convite 

para suas famílias também. Nesse momento, chamou-nos atenção o aluno Alan do 6 ano 4 que 

prontamente afirmou: “ Eu quero cantar Era uma Vez.” Ao que foi perguntado:        “ Você canta 

habitualmente?” “Não, mas meu irmão toca violão muito bem! Ele vai tocar e eu vou cantar!” 

Todas as apresentações nasceram da “vontade dos alunos”. Outra participação que nos chamou 

a atenção e vale registrar foi a da aluna Gabriela do 9º ano 10 que perguntou: “E os que não têm 

família mais?!” –Ela escreveu um poema dedicado aos familiares ausentes e cantou uma canção. 

Foi um dos momentos mais comoventes da apresentação. 

Convites feitos e lista de apresentações pronta, deram início aos ensaios. Eram feitos na 

biblioteca e na sala 18. Nesse momento vale ressaltar a compreensão e o apoio de todos os 

professores do turno vespertino que liberaram os alunos e foram pacientes com o barulho e a 

movimentação deles, muitas vezes dificultando o andamento das aulas. 

Foi pedido aos alunos colaboradores que pensassem numa decoração para o refeitório. Eles 

visitaram as salas e pediram que os alunos levassem fotos das famílias e fizeram um lindo varal 

de fotos. Também confeccionaram um painel com o título Sarau da Família e colocaram umas 

cortinas de fundo para deixar o ambiente mais acolhedor. Com a ajuda dos professores 

coordenadores montaram mesas com jarros de flores e fotos e dispuseram cadeiras. 

 

Varal de fotos da Família 



 

 

Mesa com flores para deixar o ambiente mais aconchegante 

Para divulgar gravaram um vídeo que foi postado no facebook da Escola e confeccionaram um  

convite. 

A direção e os professores coordenadores pediram aos demais funcionários, que levassem um 

pratinho para oferecerem um lanche coletivo aos presentes. 

 

Mesa de Lanches 

 

Segue a apresentação do Sarau: 

“Boa noite a todos!É com imensa alegria que a Escola Zico Tobias e o Projeto Galera Curtição 

recebem vocês  nesta noite para o Sarau da Família. 

O objetivo principal desse evento é aproximar a família e a escola-os dois grandes espaços de 

formação de vínculos afetivos, onde as crianças nascem, crescem, aprendem, socializam  e 

potencializam suas habilidades para viverem de forma plena e feliz. 

A parceria entre Família e Escola é o “remédio” para os males do mundo moderno que nos 

preocupam colocam em risco a formação dos nossos jovens. 

Desde já agradecemos de coração a presença e a participação de todos: alunos, pais, 

responsáveis, amigos, funcionários, professores, supervisão e direção. Formamos a grande 



 

Família Zico Tobias e como toda família não nasceu pronta, é “laboratório do Amor!” 

1- Sempre iniciamos nossas atividades com uma oração universal e desta vez não será diferente. 

Convidamos a tia Dadá, seu esposo Sílvio e seus convidados (alunos do 6º ao 9º ano) para 

invocar muitas bênçãos para a família Zico Tobias tocando e cantando  a “Oração pela Família” 

de Pe. Zezinho. 

   

Pr of esss 

 

PP 

             

Professora Tia Dadá e esposo Sílvio (acima) . Apresentação do casal com os alunos. 

 

2- O conceito de Família tem mais de dois mil anos. De lá para cá muita coisa mudou, mas uma 

certeza é constante: nas famílias o mais importante é o Amor! Convidamos os alunos do  6º ano 

3 para apresentarem , em forma de jogral, o poema  A Família de Maria do Rosário Macedo. 



 

3- Não é preciso ser um sábio para ter certeza de que não é o que temos , mas quem temos na 

vida que é importante. Por isso família é tudo! Convidamos as alunas do 7º ano 5 que desfilarão 

apresentando seus familiares ímpares e muito amados. Esta foi a forma que elas escolheram 

para homenagear cada um de vocês, que não mede esforços para cuidar da sua família. 

Maria Clara (entra usando roupas da mãe) e  descreve:  “Pessoa boa, loira, baixinha, vaidosa está 

sempre arrumada e com um cheiro tão bom! É muito caprichosa e quer tudo sempre limpo. 

Saiba que adoro ganhar seus presentes e não gosto quando você fica brava”.( O familiar vêm à 

frente e recebe um abraço e uma rosa ). “Emocionante demais!”. “Foi o meu número preferido 

!” comentavam alunos e convidados ao final do evento. 

Cláudia Alice (entra usando roupas da mãe) e descreve: “ Baixinha, morena, usa óculos, é brava, 

mas carinhosa. Ela é o amor da minha vida e derrete meu coração quando diz que me ama. Só 

não gosto quando ela dá aquele sermão!” 

Yasmin(entra usando roupas da irmã) e descreve: “ Morena, uma quase mãe, chata às 

vezes,mulher bonita, tem um corpão. Me faz feliz quando deixa eu entrar no seu quarto para ver  

TV, mas saiba que eu não gosto de beliscão.” 

Raíssa Raline (entra usando roupas da tia) e descreve: “Baixinha, quase uma Branca de Neve, 

nervosa, mas muito sorridente. Me cativa pelo carinho e pela doçura e também pelos deliciosos 

pães de queijo. Se eu pudesse pedir: Não briga tanto comigo! Te amo!”  

 

As meninas e suas homenageadas. 

4- A Família é o aconchego da nossa infância! Mesmo que o tempo passe e a vida adulta se 

instale; o colo, o carinho e a proteção que recebemos da família nos acompanharão  e serão 

referência para o resto de nossas vidas. Para testemunhar essa verdade convidamos o aluno 

Alan e o irmão Rian ( que veio tocar atendendo um convite dele) e todos os alunos do 6º ano 4 

para cantarem Era uma Vez de Kell Smith. 

 

 



 

 

6º ano apresentando Era uma Vez de Kell Smith. 

5- Ter uma família significa que você faz parte de algo maravilhoso. As famíias deveriam ser 

eternas! Alguns podem até dizer: “Deus me livre!” e outros: “mas quem me dera!” Convidamos 

as alunas do 7º ano 6 para apresentarem a coreografia da canção Deus me livre, mas quem me 

dera, de Jerry Smith e Márcia Fellipe. 

6- Quando o assunto é família, somos eternas crianças!Não importa quão velhos ficamos, a casa 

de nossos pais sempre será  “lá em casa”. Convidamos as alunas do 8º ano 8 para apresentarem 

a oreografia da música Jennifer de Gabriel Diniz, que ilustra a alegria das crianças e da vida! 

 

 

Apresentação da Coreografia Jennifer 

7- Celebrar a Família é dar demonstrações do mais puro amor que existe! Para isso convidamos a 

Mãe Sâmia, a filha e aluna Jamille e os dois irmãos para cantar para vocês a música Raridade, de 



 

Anderson Freire. 

 

A família da aluna Jamille durante apresentação 

8- A Família é a base e o reflexo da pessoa que nos tornamos. Quando um ente querido parte 

deixa imortalizado em nós e depois nos nossos filhos, sobrinhos, netos os seus ensinamentos. 

Para homenagear os familiares ausentes, convidamos a aluna Gabriela que vai declamar um 

poema de sua autoria e cantar a música Lei da Vida, de Sabrina Lopes.   

 

 

A aluna Gabriela cantando Lei da Vida 

9-Se cada membro das Famílias aqui presentes pudessem externar seus sentimentos pelos 

familiares teríamos uma tempestade de palavras doces e ternas. Como não é possível fazê-lo, 

convidamos a mãe da aluna Aléxcia do 9º ano 10, Adriana, para declamar o poema Enjoadinho,  

de Vinícius de Moraes, representando todas as mães dessa grande Família. 



 

 

A mãe Adriana apresentando o poema Enjoadinho 

10- Falar de Família é falar de Gratidão! Para isso convidamos o aluno Paulo Victor, do nono 

ano 11 para declamar o Poema  A cor da Gratidão de Bráulio Bessa. 

 

O aluno Paulo Victor apresentando A cor da Gratidão de Bráulio Bessa. 

11-Alguns dizem que não se pode escolher família, mas sabemos que isso não é verdade. 

Muitas pessoas conseguem amar para além dos laços de sangue e fazer das amizades uma 

fraternidade. Amigos são a família que nos permitiram escolher. Convido a aluna Gabriela do 

8º ano 9 e sua amiga e convidada para tocarem a música Amigos para Sempre, de Jayne. 

 



 

 

A aluna Gabriela e a amiga que tocaram Amigos para sempre. 

12- Para que ninguém se esqueça do valor da Família vamos convidar as alunas Gabriela, 

Geovana e Yasmin do 9º ano 10 para fazem a leitura da parábola Planta Rara, reescrita e 

adaptada por elas. 

 

 

As alunas que escreveram e apresentaram a parábola Planta Rara. 

13- Família é lugar de celebrar a vida e comemorar o tempo que se vive junto. Para encerrar 

nosso evento convidamos à frente os aniversariantes do mês de novembro para cantarmos 

Parabéns pra vocês. Detalhe : com direito a Bolo! Logo em seguida será servido um lanche e 

todos estão convidados. Boa Noite! Viva A FAMÍLIA ZICO TOBIAS! VIVA!!!” 



 

 

O bolo comemorativo da Família Zico Tobias. 

 

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. 

A atividade foi amplamente divulgada. Começou com o mural “Dica da Semana”, prosseguiu 
com visitas às salas, dinâmica e convite nas reuniões de pais, convite e vídeo no facebook. 
Como já foi relatado, a Escola tinha necessidade de trazer os pais para a Escola e viu nessa 
atividade uma oportunidade de fazê-lo. Não mediu esforços e o objetivo foi alcançado, pois no 
dia do Sarau o refeitório ficou lotado. 

Envolvemos, mas fomos muito envolvidos também. A cada roda de conversa, a cada atividade 
que desenvolvíamos fomos nos encantando com a participação dos alunos, seus depoimentos, 
suas manifestações de carinho e suas carências.  

Foi tudo preparado com tanto carinho, com tanta vontade de acolher ...Vale registrar que a 
professora coordenadora Reginalda, à noite,em casa, depois de ter  trabalhado em dois turnos, 
customizou 4 blusas para que usássemos no dia do evento. “ Que talento e que dedicação!!! 
Coisa de Família!” 

 



 

                  

 As professoras coordenadoras usando a camiseta customizada pela professora 
Reginalda com a mensagem Família e Escola dentro de um coração. 

  

                  

                

              Murais ilustrativos do tema. 

 



 

  

  

                          Imagem do vídeo exibido no Facebook da Escola convidando as famílias para o 

Sarau. 

 

  

 

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. 



 

O envolvimento e a participação dos alunos familiares e  de toda a equipe superou as 
expectativas.  Faltam palavras para descrever quantos momentos ímpares foram vividos nesses 
dias. Mas uma conquista precisa ser relatada: os laços afetivos entre os alunos, suas famílias e a 
escola estão mais fortalecidos depois desse evento!  E outros Saraus da Famíla acontecerão nos 
próximos anos . Ao final das apresentações vários pais e alunos queriam cantar, falar, dançar e 
homenagear.  Muitos não foram atendidos porque já era tarde. Ficou a promessa de 
organizarmos outro momento.   Foram envolvidos todos os alunos do turno vespertino ( 220 
alunos). 

               

             Refeitório lotado durante o Sarau. 

 

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.  

 
Foi uma atividade muito oportuna, que veio de encontro a um dos maiores desafios  que a 

escola tem enfrentado: estreitar laços com as famílias.  

Apesar das diferentes configurações das famílias, os alunos ficaram muito à vontade para 

relatar suas experiências e seus anseios. 

O ponto forte da atividade foi a oportunidade que ofereceu à Escola de resolver um dos 

seus problemas: a pequena participação dos pais na vida escolar de seus filhos, deixando 

quase tudo nas mãos da equipe pedagógica. 

Não vimos pontos frágeis e o material foi adequado.  


