
Utilizar os espaços públicos da comunidade que 
tenham potencial educativo, como praças, 
parques, bibliotecas. Uma ida a uma praça pode 
ensinar sobre várias coisas: a praça como espaço 
coletivo que muitas vezes está degradado, o lixo 
que se encontra no chão, pessoas morando nos 
bancos da praça. E disso podem surgir propostas 
de melhoria do local para uso pela população. 

Construir e implementar, com
a participação das famílias e 
representantes da comunidade local, 
o Projeto Político Pedagógico - PPP. 
Ele é um instrumento que reflete a 
proposta educacional e norteia as 
ações da escola.  PPP

Como aproximar Escola e Comunidade?

Não é incomum ouvirmos relatos de professores se queixando da baixa participação 
das famílias na escola, pais que não se sentem acolhidos pela escola ou da comunidade 
do entorno que não tem ideia do que acontece na escola, que é muitas vezes fechada 

para participação comunitária.
 

Para que a escola saia de seus muros e se conecte com a comunidade é preciso fortalecer essa 
parceria. Essa relação é uma via de mão dupla. Tanto a escola como a comunidade devem 

estar dispostas a caminhar juntas nesse processo.
 

Não há receita, mas podemos pensar em algumas formas de começar essa jornada e criar 
uma agenda positiva de ações para estreitar os laços entre escola, famílias e comunidade!

Realizar projetos que 
envolvam a comunidade
e que tratem de questões 
sensíveis do local é uma 
forma de fazer com que os 
estudantes se engajem e se 
conectem à sua realidade.

Promover debates com
a comunidade para discutir 
sobre questões locais, 
realizar mutirões de limpeza, 
coleta e seleção de lixo, 
construção de jardins e 
hortas comunitárias.

Oferecer sua estrutura física para 
utilização pela comunidade. Isso 
ajuda a construir um senso de 
pertencimento. Podem ser 
organizados cursos nos finais de 
semana, atividades culturais e 
desportivas, campanhas de saúde, 
feiras, festivais de música.

Estimular espaços de diálogo para 
criar relações mais democráticas. 
Levar em consideração as pautas
e necessidades trazidas pelas 
famílias e comunidade.

Criar comissões temáticas onde a 
comunidade possa colocar a mão 
na massa: por exemplo Comissão 
de festas e eventos, Comissão
de Comunicação, Comissão de  
infraestrutura, dentre outras
que a escola e comunidade 
julgarem necessárias.

Comunicar de forma efetiva e 
transparente para que todos 
saibam o que acontece na 
escola: criar grupos de 
WhatsApp para informativos da 
escola, aplicativos  e perfis nas 
redes sociais, além dos canais 
tradicionais de comunicação. 

Criar e fortalecer as instâncias 
coletivas de discussão com
as famílias, como conselho 
escolar, Associação de Pais e 
Mestres (APM), assembleias.


