
 

 

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

CÉLULA DE FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

PROPOSTA DE PLANEJAMENTO DO ENCONTRO COM AS FAMILIAS  
  Data: 15/05/2019 

 

TEMA: Família e instituição: juntas na construção de uma cultura de pertencimento. 

LOCAL: Creches parceiras, CEI e EM 

PARTICIPANTES: Comunidade escolar (crianças, professores, coordenadores, assistentes e famílias) 

 

A Secretaria Municipal da Educação (SME), por meio da Coordenadoria de Educação Infantil - 

COEI, como ação do Projeto Fortaleza 2040, orienta que no mês de maio as instituições de Educação 

Infantil desenvolverão ações contemplando o tema: Família e instituição: juntas na construção de 

uma cultura de pertencimento com o intuito de estreitar e fortalecer a parceria entre as famílias e as 

instituições visando o desenvolvimento integral, os direitos de aprendizagem e o bem-estar das crianças, 

bem como garantir a visibilidade e o compartilhamento das ações realizadas na instituição. 

Segundo Zabalza (1998) a interação entre as famílias e a instituição é considerada como um dos 

dez aspectos chaves de uma Educação Infantil de qualidade e integra uma das dimensões dos Indicadores 

da qualidade na Educação Infantil. O Parecer nº 20 que revisa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil destaca a necessária e fundamental parceria com as famílias na Educação Infantil por 

considerar o atendimento aos direitos da criança na sua integralidade para que as ações junto às crianças 

não se fragmentem. Por isso, a participação da família nas ações promovidas pela instituição é 

considerada uma ação permanente na Rede Municipal de Fortaleza. 

Nesse sentido, as propostas sugeridas deverão promover valores como: pertencimento, 

subjetividade, respeito às diferenças, participação, democracia, aprendizagem, brincadeiras, diversão e 

emoções.  

Estas orientações têm como objetivo subsidiar as ações pedagógicas a serem desenvolvidas nesse mês. 

Cada instituição tem autonomia para realizar as ações propostas nesse documento ou outras que 

considerem significativas para o seu contexto escolar.  

 

       OBJETIVOS: 

 

 Sensibilizar as famílias sobre a importância da integração família e instituição na formação integral 

das crianças; 

 Favorecer o diálogo e a escuta das famílias sobre suas expectativas em relação a aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças; 

 Evidenciar os valores que envolvem o sentimento de pertença, colaboração, comunicação e partilha 

entre famílias, instituição e comunidade escolar; 

 Promover momentos de ludicidade, criatividade, conhecimento e envolvimento afetivo com a 

comunidade escolar. 

   

 

SUGESTÃO DE AÇÕES 

 

 PICNIC LITERÁRIO 

DESCRIÇÃO 

 

As famílias poderão participar da leitura e/ou contação de histórias como ouvintes ou como leitores 

e/ou contadores de histórias. 

   

 



 

 CHÁ DA TARDE: ENCONTRO DE GERAÇÕES 

DESCRIÇÃO 

 

Possibilitar um encontro de gerações entre as crianças e seus avós através de um chá da tarde onde o 

avós poderão contar sobre suas brincadeiras preferidas quando crianças. 

 

 

 

OFICINA COM ILHAS HEURÍSTICAS 

DESCRIÇÃO 

 

Organizar um ambiente potencializador com materiais não estruturados coletados pelas crianças junto 

às suas famílias (tampinhas, caixas de ovos, palitos, prendedores, caixas, rolos, papelão,...). 

Convidar as famílias para participar desse momento, onde poderão ressignificar e interagir com os 

materiais. 

 

 OFICINA DE RELAXAMENTO 

DESCRIÇÃO 

 

Preparar um local agradável para que as famílias possam sentar no chão ou deitar e oportunizar 

momentos de relaxamento com música, aromatizantes, outros. 

 

OFICINA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

DESCRIÇÃO 

 

Preparar um encontro com os familiares para tratar de assunto referente a alimentação para a 

construção de hábito saudáveis.  

Obs: O coordenador poderá buscar parcerias com o posto de saúde para essa ação. 

 

 OFICINA DE ARTE 

DESCRIÇÃO 

 

Promover momentos de arte com as famílias: pintura, argila, esculturas, desenhos, música, dança, etc.  

 

OFICINA DE CINEMA  

DESCRIÇÃO 

 

Promover uma sessão de cinema com família e crianças possibilitando um momento de diversão, 

acolhimento e emoção. 

 

EXPOSIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DAS CRIANÇAS 

DESCRIÇÃO 

 

Expor através de imagens, painéis, cartazes, vídeos e produtos finais, a dinâmica da instituição 

trazendo as experiências vivenciadas na sala de referência para apreciação das famílias e comunidade 

escolar. 

 

A Coordenadoria da Educação Infantil agradece o empenho das instituições e reconhece as ações 

já realizadas no cotidiano escolar para o fortalecimento da parceria com as famílias. 


