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A missão da Fundação Itaú Social

Desenvolver, implementar e compartilhar tecnologias sociais 

para a melhoria da educação pública brasileira.



Formas de atuação

Desenvolvimento de
tecnologias sociais

Hipótese Laboratórios/ 
Pilotos

Avaliação Sistematização Disseminação Implementação Investigação



Aproximação Escola-Família-Comunidade



Objetivo

Aproximar escola, família e comunidade a fim de garantir a frequência interessada de 
crianças e adolescentes na escola e seu desenvolvimento integral.



Contexto

� Pesquisa Nacional sobre o Perfil dos Dirigentes Municipais da Educação no Brasil
(2010) identificou que o segundo maior problema enfrentado na gestão é a
ausência das famílias durante o processo escolar.

� Pesquisa Equidade e Qualidade na Educação, de 2012, da OCDE (Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico), aponta que a articulação de
estratégias de aproximação família-escola com outras políticas educacionais
contribui para melhorar qualidade e promover equidade.



Abrangência dos projetos

Orientador Familiar

Assessoria Aproximação 
Escola-Família-Comunidade

Coordenadores de Pais

Avaliação



Programa Coordenadores de Pais

Parceria técnica:



Busca ser um elo entre a escola, a família e a comunidade, desenvolvendo

ações que facilitem o envolvimento das famílias no cotidiano escolar e no

apoio ao aprendizado dos alunos.



Coordenadores de Pais

Principalmente mulheres, com 
média de 35 anos de idade, 

moradoras do entorno da escola, 
tendo cursado no máximo o 

Ensino Médio.

Amorosidade

Entusiasmo e comprometimento

Habilidade para construção de
parcerias

Resiliência

Empreendedorismo e criatividade

Análise e solução de problemas

Comunicação oral e escrita

Organização

Formação inicial e continuada

Perfil Competências Formação



Principais atividades do 

Coordenador de Pais

Estabelecer parcerias na comunidade.

Realizar visitas domiciliares.

Promover participação e formação das famílias nas escolas.

Atender alunos e famílias individualmente.

Trabalhar em conjunto com os outros membros da equipe escolar.

Observar o clima da escola e estimular o protagonismo juvenil.
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CPais em Goiás

CPais em Salvador
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CPais em Santos

Assessoria

Avaliação CPais ES 
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Relação 
família-aluno-escola

- Acolhimento da escola  
- Iniciativas da escola
- Iniciativas das famílias

Frequência

Abandono

Relação
família-aluno-escola

- Diálogo família-aluno
- Incentivo dos responsáveis
- Rotinas de estudos
- Valorização dos estudos

Desempenho



Desafios

� Falta cultura de gestão democrática.

� Coordenador de Pais trabalhar de maneira articulada com a equipe pedagógica.

� Mudança na gestão educacional ou na orientação política da secretaria.

� Perfil do Coordenador de Pais e da escola.

� Financiamento do Coordenador de Pais pelo poder público
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