
 

Programa Educação e Família 

 
O Programa Educação e Família é uma iniciativa da Secretaria de Educação Básica, que 

tem como finalidade, no âmbito das escolas públicas de educação básica, fomentar e qualificar a 

participação da família na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com 

foco no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de 

ações para construir esse futuro. 

Base Legal 
 
• CF/88 Art. 205;  

• Lei 9394/96 Art. 1º;  

• PNE - Meta 2 Estratégia; 

• Portaria nº 571, de 02 de agosto de 2021;  

 
Princípios Norteadores 
 
I - Promoção da educação como direito social básico; 

II - Oferta de educação de qualidade para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; e 

III - protagonismo da família e da escola na garantia do direito à educação e na construção 

do projeto de vida do estudante. 

 

Objetivos 

I - Promover ações de formação que envolva a família e os profissionais de educação; 

II - Apoiar técnica e financeiramente as escolas participantes do Programa Dinheiro Direto 

na Escola - PDDE Educação e Família para a elaboração e implementação do Plano de 

Ação da escola; 

III - Promover ações que potencializam a participação da família na vida escolar dos 

estudantes; 

IV - Apoiar a elaboração de materiais pedagógicos que valorizem e versem sobre a 

integração família e escola; 

V - Promover ações que visem à reflexão sobre a importância da família e da escola na 

construção do projeto de vida dos estudantes; 



 

 

 

VI - Fomentar ações de fortalecimento do Conselho Escolar, qualificando a atuação dos 

conselheiros;  

VII- promover ações que ampliem o acesso às informações educacionais e financeiras das 

escolas públicas; 

 VIII- contribuir para a consecução das Metas do Plano Nacional de Educação - PNE de 

que trata o Anexo da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; 

VII - Contribuir para a consecução das premissas da BNCC no que se refere ao projeto de 

vida dos estudantes. 

 

Critérios de elegibilidade 

I. pertençam a um sistema/rede de ensino estadual, distrital ou municipal; 

II. tenham declarado, no Censo Escolar, estar ativa e com matrículas nos anos iniciais e 

nos anos finais da etapa do ensino fundamental da educação básica; 

III. tenham declarado, no Censo Escolar, que possuam Conselho Escolar; 

IV. apresentem os níveis 4, 5 ou 6 no Indicador de Complexidade de Gestão da escola; 

V. possuam os níveis 1, 2, 3 ou 4 no Indicador de Nível Socioeconômico; 

VI. possuam sua Unidade Executora Própria – UEx; e 

VII. enviem à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação – SEB/MEC o 

Plano de Ação da escola. 

 
Plano de Ação das escolas:  
 

O Plano de Ação é o instrumento que organiza as atividades da escola, no qual são 

estabelecidos as metas, os prazos e os respectivos custos das atividades que devem ser 

realizadas (oficinas, cursos, palestras, visitas guiadas etc.), fomentando ações que 

valorizem a participação da família na vida escolar e no projeto de vida dos estudantes. 

Ações Estratégicas 

I -   PDDE EDUCAÇÃO E FAMÍLIA: possibilitará repasse financeiro para viabilizar a 

execução do Plano de Ação; 

II -  PROJETOS DE FORMAÇÃO: possibilitará a realização de processos permanentes e 

constantes de aperfeiçoamento de saberes com vista a qualificação da atuação da família 

e dos profissionais da educação; 

III - CONSELHO ESCOLAR: visa implementar atividades de fortalecimento do Conselho 

Escolar. 

IV -  CLIQUE ESCOLA: visa agilizar e democratizar o acesso dos pais e profissionais da 

educação, sobre informações educacionais e financeiras da escola. 



 

 

Competências das Escolas 

 
 I - Elaborar e implementar o Plano de Ação da Escola; 

II - Garantir a participação do Conselho Escolar na elaboração, na implementação, no 

monitoramento e na avaliação do Plano de Ação da escola;  

III- articular o Plano de Ação da escola com ações do projeto político-pedagógico, com 

vistas a garantir que os objetivos do Programa sejam alcançados; 

IV - Disponibilizar informações sobre a implementação do Plano de Ação da escola à 

secretaria de educação, à SEB e ao FNDE; 

 

Especificidades das Ações Estratégicas 

O Plano de Ação  

Instrumento organizador das atividades da escola seguirá a configuração a seguir: 

 Elaboração em conformidade com as orientações estabelecidas pela SEB; 

 Estabelecimento metas, prazos e custos das atividades a serem realizadas como oficinas, 

cursos e palestras e outras. 

 Visará fomento das ações que valorizem a participação da família na vida escolar e no 

projeto de vida dos estudantes;  

 Trará definição de cada atividade, como será acompanhada, bem como o responsável. 

Projetos de Formação: 

 Poderão ser realizados no âmbito da escola quando previstos no plano de ação; 

 Poderão ser realizados no âmbito da SEB por meio da oferta de curso em ambiente virtual 

de aprendizagem; 

 Poderão ser realizadas de forma presencial, híbrida ou a distância: 

 As famílias e profissionais da educação poderão ser ofertadas as oficinas, cursos, palestras, 

webconferências, dentre outras atividades afins. 

Conselho Escolar: 

É o órgão colegiado que legitima a participação dos representantes das comunidades escolar e 

local, com destaque a família; 

Aos Conselheiros Escolares cabe: 

 Participação na elaboração e implementação do Plano de Ação da escola; 

 Monitoramento das atividades constantes do Plano de Ação, com vistas a potencialidades. 

 

 



 

 

Clique Escola: 

 É um aplicativo para celular que dispões de informações educacionais e financeiras da 

escola; 

 Fornecerá elementos para potencializar a participação da família na escola; 

 As funcionalidades desse aplicativos serão aprimoradas de forma constante pela SEB. 

Das competências: 

Compete às Escolas: 

I- Elaborar e implementar o Plano de Ação da Escola; 

II- Garantir a participação do Conselho Escolar na elaboração, na implementação, no 

monitoramento e na avaliação do Plano de Ação da escola; 

III- Articular o Plano de Ação da escola com ações do projeto político-pedagógico, com vistas a 

garantir que os objetivos do Programa sejam alcançados; 

IV- Disponibilizar informações sobre a implementação do Plano de Ação da escola à secretaria de 

educação, à SEB e ao FNDE; e 

V- Proceder à execução e prestação de contas dos recursos financeiros do Programa. 

Recomendações: 

 
I. Definir l exposição de evidências das ações do programa Educação e Família realizada 

em 2021/2022 em parceria com o projeto Família e Comunidade; 

II. Realizar capacitação com oficinas que trabalhem dois importantes eixos: Projeto de vida 

e Acompanhamento da Vida Escolar; 

III. Priorizar ações de integração família e escola; 

IV. Promover reuniões aos assessores, membros dos conselhos escolares e equipe escolar 

para troca de experiências que auxiliem no desenvolvimento escolar do educando; 

V. Promover a construção coletiva de planos de ação com os eixos norteadores, dialogando 

do processo de ensino-aprendizagem, avaliações conjuntas, contribuindo para um 

processo educativo mais integrado e fluído; 

VI. Acompanhar os planos das escolas elegíveis, estabelecendo um canal de 

comunicação clara e contínua para que alcance a finalidade do programa.    
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