
 

 

         4ª TAREFA: FORTALECENDO VÍNCULOS AFETIVOS E FAMILIARES  

 

1. Introdução  

Os vínculos afetivos e familiares são essenciais para o pleno desenvolvimento dos seres 

humanos. A família representa o primeiro contato afetivo de um indivíduo: é a primeira – e 

principal – estrutura social do qual o ser humano faz parte desde as civilizações gregas.  

Com a família, as crianças socializam e encontram a sobrevivência enquanto ainda são 

dependentes. Nesse ambiente também se dão os primeiros processos de ensinamento e 

aprendizagem – e onde, naturalmente, se estabelecem os primeiros vínculos afetivos. 

Estamos falando de um conceito que tem mais de dois mil anos. Naturalmente, muita coisa 

mudou de lá pra cá. O próprio conceito de família ganhou novos significados. Existem famílias 

formadas apenas por uma mãe e seus filhos, outras famílias de tios e sobrinhos, famílias com 

meios-irmãos e por aí vai...  

Além disso, vivemos uma época em que as relações parecem um pouco desgastadas: os 

aparelhos eletrônicos, como videogames substituíram muitas brincadeiras de rua; e outras 

mídias, como o celular e a televisão, disputam nossa atenção o tempo todo. E até que ponto 

isso é saudável? 

Independentemente das mudanças na sociedade, os vínculos afetivos e familiares pertencem a 

uma estrutura da formação humana que deve permanecer inalterada. A interação e o afeto 

entre as famílias serão sempre características desejáveis. Esses vínculos são necessários 

porque, a partir deles, a criança potencializa suas conexões neurológicas – e seu cérebro é 

fortalecido para amadurecer e continuar aprendendo pelo resto da vida. Atitudes simples, 

como oferecer carinho e elogio, podem até prevenir doenças como ansiedade e depressão na 

vida adulta1. 

Depois da família, a escola é o segundo grande espaço de formação de vínculos afetivos, pois é 

onde as crianças e os adolescentes passam parte dos dias e fazem amigos. A conexão entre 

esses dois agentes de socialização (família e escola) fortalece os vínculos afetivos e familiares 

de crianças e adolescentes de forma efetiva. Por isso, queremos propor um desafio: aproximar 

a família e a escola.  
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2. Abordagem do tema 

Antes de iniciar a elaboração da tarefa, o professor deve discutir a temática com todos os 

alunos. Para isso, o professor pode utilizar o material de apresentação disponível no portal e, 

ainda, adotar as metodologias que julgar adequadas. 

 

Pontos norteadores para discussão:  

 O que são vínculos afetivos? 

 Por que os vínculos afetivos e familiares são necessários? 

 Quais causas prejudicam o estabelecimento de vínculos afetivos e familiares?  

 Quais são os prejuízos à vida de uma pessoa que vive com laços afetivos e 

familiares prejudicados?  

 Qual é o papel da escola no fortalecimento dos vínculos afetivos e familiares 

de crianças e adolescentes? 

 Como podemos resgatar/fortalecer nossos vínculos afetivos e familiares?  

 E como podemos auxiliar os outros a resgatarem/fortalecer seus vínculos 

afetivos e familiares?  

 

 

3. Descrição da atividade: 

 

Produto final: organizar um sarau envolvendo a escola, os alunos e seus famílias/responsáveis.  

O que é um sarau? 

Sarau é um encontro realizado por pessoas que se reúnem para compartilhar momentos de 

arte e cultura. Um sarau pode ter apresentações de poesia, música, dança, leitura de trechos 

de livros, além de teatro, pintura e comida. 

Tema do sarau 

As três temáticas do sarau são: afeto, família e amigos.  

Os participantes podem fazer apresentações autorais ou de outras pessoas, desde que o 

crédito seja devidamente mencionado – e desde que o teor da apresentação (música, poema 

etc.) esteja relacionado a pelo menos uma das três temáticas.  

 

 

 



 

 

 

 

Observações 

- É desejável que todos participem ativamente (lendo, cantando etc.) do sarau, seja 

pais/responsáveis, professores e alunos. Ou seja, nenhuma participação é obrigatória.   

- O sarau deverá ser realizado em um único turno, para todos pais/responsáveis, alunos de 

todas as turmas e professores.  

- Assim como nas demais atividades, os adolescentes devem ser os protagonistas da 

elaboração do sarau. Nesta tarefa, especificamente, é desejável a participação dos 

pais/responsáveis, sempre que possível.  

 

PARA ELABORAÇÃO DA ATIVIDADE 

 O(s) professor(es) e os alunos podem criar uma lista com os temas e possíveis 

apresentações; 

 O(s) professor(es) e os alunos podem criar convites (em papel ou digitais) para 

convidar seus familiares e a comunidade para o sarau; 

 O(s) professor(es) e os alunos devem organizar a decoração do espaço em que será 

realizado o sarau. Luzes coloridas, almofadas e cartazes fazem parte de uma decoração 

convidativa. Os participantes podem espalhar poemas e outros tipos de arte pelo local, 

assim, os participantes podem escolher uma poesia aleatoriamente e ler, caso não 

tenham levado nenhuma apresentação.  

 O(s) professor(es) e os alunos podem fotografar, filmar ou fazer uma reportagem para 

registrar esse momento.  

 

 

4. Objetivos 

OBJETIVO GERAL: 

 Fortalecer os vínculos afetivos e familiares de alunos e seus pais/responsáveis.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Aproximar escola e família, que representam os principais agentes socializadores de 

crianças e adolescentes.  

 Utilizar a arte e a cultura como formas de sensibilização e aproximação entre 

pais/responsáveis, alunos e professores. 

 

 



 

 

 

5. Prova da realização 

 O material comprobatório da tarefa deverá ser composto por:  

 Fotos que comprovem a elaboração da tarefa; 

 Relatório dos(as) professores(as).  

A entrega do relatório da atividade, conforme modelo disponibilizado, é obrigatória. É com 

base neste relatório que a comissão faz a avaliação da tarefa. 

 

6. Prazo de entrega tarefa: 10 de novembro de 2019. 

- Os materiais deverão ser enviados pelo portal até a data limite.  

 

7. Pontuação: 

- Pontuação por entrega: as escolas que entregarem a tarefa receberão 50 pontos.  

- Pontuação por critérios: além da pontuação por entrega, as escolas poderão receber até 50 

pontos, de acordo com o cumprimento dos critérios de avaliação descritos no item 8.  

Assim, as escolas poderão computar até 100 pontos pela tarefa.  

7.1 Pontuação Extra:  

As três escolas com maior pontuação de acordo com o item anterior, receberão a respectiva 

pontuação bônus: 

1º lugar – 30 pontos  

2º lugar – 20 pontos  

  3º lugar – 10 pontos  

 

8. Critérios de avaliação: 

Critério de Avaliação Peso 

Abordagem dos temas propostos: Análise da forma e da profundidade com que os temas 

foram trabalhados com os(as) alunos(as) e de que forma refletem no produto final. 

 

 

3 

Envolvimento dos(as) alunos(as): Avaliação da participação do grupo de estudantes no 

processo de construção, divulgação e produção da tarefa. 

 

3 

Divulgação: Avaliação da estratégia de divulgação da tarefa. 

 

2 

Apresentação: Avaliação da apresentação da tarefa e dos recursos utilizados.   

 
 

2 

 


