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APRESENTAÇÃO

A relação família-escola e o processo ensino-aprendizagem 
como elementos essenciais da educação escolar
 

 A Secretaria de Estado da Educação – Seed por meio da 
Superintendência da Educação – Sued realiza, nos dias 15 e 16 
de fevereiro, a Semana Pedagógica do primeiro semestre de 2018 
para todos os profissionais da educação que atuam na rede pública 
estadual de ensino e nas escolas parceiras da educação especial.

 Os temas propostos nesta semana decorrem da avaliação 
realizada na Semana Pedagógica de julho de 2017, onde os 
profissionais indicaram os seus interesses de aprofundamento. 
Em atendimento a essas indicações, os estudos desta semana 
estão pautados nas relações que se estabelecem na escola, tanto 
entre escola e família, quanto nas relações necessárias ao processo 
ensino-aprendizagem, no sentido de repensar metodologias que 
melhor atendam o contexto atual dos estudantes, estendendo-se 
às relações que visam à efetivação do trabalho coletivo escolar.

Objetiva-se com a temática proposta reconhecer o direito 
de todos à participação e pensar formas mais horizontais de 
relacionamento na escola. Formas estas, que dimensionem o 
movimento para uma adesão ativa dos pais e/ou responsáveis, 
estudantes e profissionais da educação aos propósitos educativos 
da instituição escolar, de modo a oportunizar um currículo centrado 
no estudante e em suas aprendizagens.

Trata-se, portanto, de potencializar as relações escolares 
para que os saberes se efetivem de fato, o que só será possível no 
confronto das ideias e na comunicação entre os sujeitos envolvidos, 
perpassando os espaços educativos da escola e da família, não 
podendo acontecer de forma isolada.
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BOM TRABALHO!

Nesse sentido, além da temática proposta, a Seed está 
lançando nesta Semana Pedagógica dois aplicativos Escola Paraná 
que possibilitam a comunicação direta entre escola-família e entre 
os professores-estudantes e famílias, facilitando também o acesso 
da comunidade escolar às informações disponíveis.

Outro recurso lançado em 2017, que precisa ser divulgado 
neste momento e ser consolidado junto aos professores é o Sinalário 
Disciplinar em Libras, aplicativo com aproximadamente 300 vídeos 
em Libras (Língua Brasileira de Sinais), com termos das 13 disciplinas 
que compõem o currículo do Ensino Fundamental e Médio. É uma 
ferramenta de apoio para os profissionais da educação, estudantes 
surdos, comunidade surda e demais interessados, que amplia a 
comunicação e a compreensão dos conteúdos.

Desta forma, o material produzido para esta semana busca 
atender as especificidades dos vários públicos representados pelos 
profissionais da educação que atuam na Educação Básica e modali-
dades, inovando esse ano ao apresentar os roteiros orientadores 
interpretados em Libras. Oportuniza, assim, momentos de reflexão 
em conjunto, discussão e tomada de decisões para a necessária 
reelaboração do plano de ação da escola.

  Desejamos um excelente ano a todas e todos. 

Ines Carnieletto
Superintendente da Educação


