EDITAL DE VALORIZAÇÃO DA PARCERIA ESCOLA-FAMÍLIA - 2019

O Instituto João e Maria Backheuser sabe que a parceria entre escola e família é
umas das condições que contribuem positivamente para garantia das aprendizagens de
nossos alunos. Portanto, precisamos cada vez mais pensar em estratégias que
proporcionem o fortalecimento desta parceria.
O artigo 205 da nossa Constituição determina: “A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.” A legislação brasileira nos sinaliza que para o
desenvolvimento de uma educação plena é necessário o envolvimento de todos – escola,
família e sociedade e é nesse contexto que convidamos as escolas do Município de
Casimiro de Abreu a participar desse edital.

1. OBJETIVO:
Com objetivo de apoiar cada vez mais as ações das escolas na promoção da
parceria com as famílias, o Instituto João e Maria Backheuser lança o presente edital
para escolas da Educação Infantil (incluindo creches) e Ensino Fundamental 1 – anos
iniciais.

2. EVENTO:
Através do Projeto Transformar, o Instituto João e Maria Backheuser tem
observado que cada escola busca promover momentos de integração com as famílias de
seus alunos. A fim de apoiar esses momentos, tornando-os cada vez mais atrativos, o
Instituto João e Maria Backheuser vem por meio deste edital oferecer a realização de um
evento por escola com a participação do grupo “Contar Histórias é um Ato de Amor”.

Esse grupo idealizado pela gaúcha-carioca Marília Pirillo traz uma apresentação
artística com música, leitura, contação de história e uma mini oficina de desenhos para
comunidade escolar buscando incentivar a leitura literária em família.
Marília Pirillo é escritora, ilustradora e uma apaixonada leitora e promotora de leitura
que se dedica a contar histórias através de textos e imagens para leitores de todas as
idades. Conheça um pouco mais o seu trabalho: http://www.mariliapirillo.com

3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO:
Para proporcionar a participação deste grupo na atividade de sua escola é preciso
atender aos seguintes condições:
•

O evento precisa contar com a participação das famílias/responsáveis dos alunos.

•

Os familiares/responsáveis dos alunos precisam ser convidados com antecedência
mínima de 1 semana.

•

As equipes gestoras das escolas selecionadas precisam se comprometer com uma
ampla divulgação, a fim de garantir a participação das famílias/responsáveis.

4. INSCRIÇÃO:
A inscrição das escolas interessadas ocorrerá no mês de agosto até o dia 19/08/2019
(até as 23:59h), por meio do envio dos materiais listados abaixo:
•

Ficha de Inscrição incluindo o Anexo I e Questionário Anexo II –preencher e
remetê-los para o email departamentodeensinocasimiro@gmail.com até dia 19/08.

•

O Anexo III só será preenchido pelas escolas selecionadas para receberem a
apresentação artística até dia 26/08.

•

Na ficha Anexo I deverá estar assinalada a escolha de uma das 3 datas e horários
propostos neste edital: 30/08, 4/10 e 18/10.

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
As escolas serão escolhidas conforme os seguintes critérios:

•

Análise do questionário a ser preenchido pela escola – Anexo II.

•

Análise dos eventos realizados que demonstrem uma continuidade de ações com
intuito de promover a parceria escola – famílias.

Serão selecionadas até 9 escolas entre as inscritas para receberem os eventos em
2019.
Para a definição do horário, além da preferência das escolas, será levado em
consideração a localização da escola de modo que possamos escolher a melhor
logística para o deslocamento do grupo “Contar Histórias é um Ato de Amor”
pelo Município.

6. CONSIDERAÇÕES:
A escolas selecionadas serão comunicadas até o dia 22/08/2019 e após a
comunicação deverão encaminhar por email a ficha Anexo III até o dia 26/08/2019.
As escolas serão responsáveis pela organização e divulgação do evento, bem como,
pela estrutura para receber o grupo. Será desejável que as escolas selecionadas
disponibilizem microfone e caixa de som, tomada elétrica no local do evento, papel ofício,
canetas e lápis, quadro negro/branco ou flipchart.

Contamos com a participação de todos!

Rio de Janeiro, 12/08/2019.

Instituto João e Maria Backheuser

