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A relação entre família 
e escola e o impacto no 

desenvolvimento do aluno

A família é o nosso 

primeiro laço social, 

ocupando um lugar 

especial na vida de 

qualquer indivíduo, 

exercendo infl uência 

signifi cativa desde o 

nascimento

É ela que oferece o 
primeiro ambiente de 
socialização da crian-

ça, onde ela cresce segundo 
padrões, comportamentos e 
influências culturais particu-
lares. Dessa forma, é perce-
bida como um sistema social 
responsável pela transmissão 
de valores, crenças, ideias e 
significados que estão pre-
sentes nas sociedades.

A escola também cumpre 
um lugar primordial para o 
ser humano. É nela que o indi-
víduo dará início à socializa-
ção com outras pessoas, que 
extrapola o círculo familiar. 
Nesse contexto, a escola sur-
ge como uma instituição que 
ajuda a moldar a constituição 
do aluno e, por consequência, 
influencia diretamente na 
evolução da sociedade e da 
humanidade. A família e a 
escola cumprem dois papéis 
que se complementam no 
contexto da educação. 

O envolvimento de ambas 
afeta diretamente o desem-
penho escolar e a qualidade 
das relações que o aluno man-
tém com a escola. No entanto, 
ainda são muitos os desafios 
encontrados para essa apro-
ximação, o que pode estar 
ligado intrinsecamente às di-
visões de responsabilidades 
de cada instituição, questão 
crucial para sustentar uma 
vida escolar favorável.

Existe a expectativa de 
que a escola se responsabi-
lize pelo que a família não 
daria conta, que é a função 
acadêmica. Porém, há uma 
camada compartilhada, que 
diz respeito à formação do 
sujeito. Então acredito que 
aquilo que a escola procura 
desenvolver do ponto de 
vista de conduta, de valores 
precisa ser compartilhado. O 
mais adequado é que esses 
dois campos andem paralela-
mente e construam parcerias, 
possibilitando cada vez mais 
o desenvolvimento em todos 
os aspectos, especialmente 
no que diz respeito à vida 
estudantil. 

Muitas vezes, é na escola 
que a criança expressa deter-
minados comportamentos, 
alguns, inclusive, que não 
são percebidos em casa. 
Nesses momentos é possí-
vel observar, por exemplo, 
a habilidade de negociação 
e o respeito, e outras ques-
tões que vêm à tona quando 
ela está em grupo. Além da 
dimensão formativa, situa-
ções como essa precisam ser 
trabalhadas dentro da escola, 
assim conseguimos perceber 
quando é preciso amparar e 

dar acolhimento a uma neces-
sidade do aluno, que muitas 
vezes não é identificada pela 
família.

É também nesse momento 
que o professor se coloca 
como um orientador, ofe-
recendo, além de conheci-
mento, conselhos, limites e 
regras, abrangendo a tota-
lidade do indivíduo. Neste 
ponto, a família pode se fazer 
presente no sentido de auxi-
liar no atendimento à criança, 
trazendo a experiência fami-
liar e podendo dialogar sobre 
o melhor caminho a seguir. 
Assim, a educação, de forma 
mais ampla, é uma respon-
sabilidade conjunta, que se 
complementa e se torna mais 
eficaz com a participação de 
ambas em parceria.  

Para que essa parceria seja 
fluida, é desejável proximida-
de e integração entre família 
e escola. Essa presença 
deve ser constante desde a 
Educação Infantil, passando 
pelo Ensino Fundamental e 
chegando ao Ensino Médio 
- quando o adolescente apre-
senta outras necessidades 
de acompanhamento. Muitas 
famílias acreditam que no 
período da adolescência é 
possível se afastar da escola, 
dando mais autonomia aos 
filhos. 

Isso pode ser entendido por 
muitas famílias como sinôni-
mo de afastamento do coti-
diano escolar e da presença 
física na escola. No entanto, 
é importante ressaltar que a 
mãe, o pai ou o responsável 
são sempre bem-vindos e 
devem estar presentes não 
só em reuniões ou festas do 
calendário letivo. É impor-
tante se aproximar dos pais, 
conscientizá-los por meio de 
momentos formativos, afinal 
são em momentos como este 
que comunicamos o trabalho 
que está sendo feito.

Desta forma, é possível 
que todas as partes tenham 
voz e ajam dentro dos seus 
limites, respeitando o lugar 
do outro. No cotidiano da 
vida escolar, vão revelando 
crenças, valores e costumes. 
A criança passa a receber 
influência de ambas as ins-
tituições e a influenciá-las 
também. É fundamental 
que a escola e a família se 
alinhem às necessidades do 
aluno, colocando estes como 
foco principal. Sabemos que 
existem desafios a serem 
enfrentados, mas quando o 
binômio família-escola está 
alinhado em torno de um 
mesmo objetivo, os laços se 
fortalecem. 

Assim, abrem-se novos 
horizontes e possibilidades 
de melhora no desempenho 
acadêmico e social do aluno 
e da atuação na escola para 
oportunizar esse resultado.

(*) - É diretora educacional
da Rede Marista de Colégios

(www.colegiosmaristas.com.br).

Viviane Flores (*)

Dados do Ministério da 
Saúde apontam que 
os acidentes ou lesões 

não intencionais são a prin-
cipal causa de morte entre 
as crianças de 1 a 14 anos de 
idade, respondendo por 4,7 mil 
óbitos e 125 mil internações/
ano. É um índice alarmante, 
especialmente se levarmos 
em conta que mais de 90% 
dos acidentes poderiam ser 
evitados com medidas simples 
de prevenção. 

“Nas férias, o número de 
acidentes aumenta. Nas de in-
verno, a maioria dos acidentes 
está relacionada aos esportes 
terrestres, especialmente aos 
que podem ser feitos dentro de 
casa ou em ambientes fecha-
dos”, afi rma o médico ortope-
dista pediátrico David Nordon. 
Segundo ele, este tipo de ativi-
dade pode ocasionar quedas e, 
consequentemente, fraturas de 
membros superiores. 

“As duas fraturas mais co-
muns são a do punho e tam-
bém dos dedinhos”, explica o 
profi ssional. Contudo, a fratura 
mais perigosa é a que ocorre 
no cotovelo, geralmente entre 

Especialista alerta para acidentes 
com crianças nas férias de inverno

Assim que começam as férias, acaba o período de descanso para os pais, já que eles têm de estar mais 
atentos para que nenhum acidente ocorra com seus fi lhos
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“Nas férias, o número de acidentes aumenta. Nas de inverno, a maioria dos acidentes está 

relacionada aos esportes terrestres, especialmente aos que podem

ser feitos dentro de casa ou em ambientes fechados”.

os quatro e oito anos de idade. 
“Trata-se de uma fratura deli-
cada que, se não tratada com 
a devida atenção e cuidado, 
pode levar a deformidades”, 
alerta. Assim que a criança cai, 
o primeiro procedimento a ser 
feito é checar os sinais vitais 
dela (respiração, batimentos 
cardíacos) e seu nível de cons-
ciência (se ela está acordada, 
desacordada ou desorienta-
da), especialmente se bateu 
a cabeça. 

“Se ela começar a fi car mais 
sonolenta, mole, respondendo 
pouco, é importante levá-la 

a um serviço de urgência 
em hospital. Uma avaliação 
médica é importantíssima, 
especialmente em traumas de 
crânio”, orienta o ortopedista 
pediátrico. Ele explica que se 
a criança apresentar dor de 
cabeça e vômitos também é 
importante levá-la ao médico 
o mais rápido possível. 

Para evitar os acidentes, além 
de sempre fi car de olho no fi lho, 
é importante que a criança use 
equipamentos de proteção 
como: capacete, cotoveleiras 
e joelheiras, principalmente 
quando usar bicicletas, pati-

netes, skates, patins ou outros 
brinquedos similares. “E até 
dentro de casa, quando a brin-
cadeira for mais ‘animada”, 
afi rma o médico.  

“É bom estarmos sempre 
cientes dos riscos, de que pode 
ser grave e que é na infância 
que ocorre a formação de um 
esqueleto forte e saudável, o 
qual será a base para toda a 
vida da pessoa. Por isso, muita 
atenção com os nossos peque-
nos, principalmente neste o 
período de férias”, fi naliza o 
ortopedista pediátrico David 
Nordon (ADCom).

No Brasil, 700 mil novos 
idosos são incorporados todos 
os anos à pirâmide etária. Di-
zem que não há lugar melhor 
no mundo do que a nossa 
casa. Mas, de acordo com o 
Ministério da Saúde, 75% dos 
acidentes envolvendo idosos 
acontecem dentro de casa e 
por motivos que poderiam 
ser evitados. 

As pessoas se esquecem 
de que, assim como os pais 
preparam o lar para a chegada 
de um bebê, planejando evitar 
quedas, choques, queimadu-
ras etc., também os adultos 
precisam preparar suas resi-
dências para quando a velhice 
chegar ou, melhor ainda, fazer 
modifi cações para que seus 
pais tenham boa qualidade de 
vida por mais tempo. 

Escadas íngremes, corredo-
res mal iluminados e outras 
tantas barreiras podem levar 
uma pessoa diretamente para 
o hospital e encurtar uma vida 
bem vivida. De acordo com a 
médica Graziela Moreto, dire-
tora da Sobramfa Educação 
Médica & Humanismo, se usar 
escadas for imprescindível, 
deve haver corrimãos nos 
dois lados. 

“Esse é um item que deve 
estar presente em várias par-
tes da casa, principalmente 
no banheiro. O idoso precisa 
estar seguro na hora de usar o 
vaso sanitário, tomar banho e 
se vestir. Em geral, também é 
importante eliminar desníveis 
de qualquer tipo que possam 
causar tropeços e quedas, 
principalmente nas áreas mo-
lhadas da casa, como cozinha 
e quintal. Excesso de móveis, 
tapetes e baixa iluminação 
também representam riscos 
que precisam ser corrigidos. 
Lâmpadas com sensor de pre-
sença são uma alternativa eco-

Envelhecimento exige 
mudanças no lar

“A queda é uma das principais causas de hospitalização e óbito 

em pessoas com mais de 65 ano”.
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nômica para evitar problemas”. 
Segundo a médica, as quedas 

representam a principal causa 
de perda funcional e ingresso 
precoce em residenciais de 
longa permanência para idosos. 
Também estão diretamente 
relacionadas ao aumento da 
morbidade e da mortalidade 
nessa faixa etária. “A queda 
é uma das principais causas 
de hospitalização e óbito em 
pessoas com mais de 65 anos. 
O indivíduo se vê com sérias 
limitações de movimentação, 
necessidade de ingerir vários 
fármacos e dependência de 
terceiros para realizar ativida-
des que antes faziam parte de 
sua rotina”. 

Com o tempo, ele vai perden-
do a vontade de caminhar, de 
participar de eventos sociais, e 
em muitos casos esse cenário é 
seguido de depressão – o que 
acaba agravando seu estado de 
saúde. Por isso é tão importan-
te fazer o possível para levar 
uma vida saudável e segura, 
principalmente onde ele passa 
a maior parte do tempo. 

Dependendo das circunstân-
cias, apesar de muita gente ter 
em mente que o melhor seria 
envelhecer na casa em que 
morou a maior parte da vida 
adulta, é recomendável se 

mudar para um lar planeja-
do, sem escadas, com portas 
largas, pisos antiderrapantes, 
onde tudo o que precisa está 
à mão, sem necessidade de 
subir em bancos ou escalar 
móveis para alcançar um 
objeto qualquer. 

“Garantir o máximo de 
independência possível é 
contribuir para uma vida mais 
alegre, ainda que o idoso esteja 
enfrentando um tratamento 
longo e desgastante. É im-
portante que não só ele, mas 
principalmente sua família, 
saiba que as habilidades e 
limitações de uma pessoa 
mudam com o passar dos 
anos, aceitando que chegará 
uma hora em que faltará força 
para abrir um vidro de conser-
va, agilidade para atender à 
campainha, ou mesmo que as 
pessoas precisarão falar mais 
alto e lentamente para serem 
compreendidas”, diz a médica.  

Quando o ambiente é favorá-
vel e todos contribuem gene-
rosamente para atenuar esses 
pequenos inconvenientes, é 
possível superar obstáculos 
impostos pela idade com mais 
gosto pela vida. 

 
Fonte e mais informações:

(www.sobramfa.com.br).

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) faz o alerta: o diabe-
tes, se não diagnosticado e tratado corretamente, pode acarretar 
em graves complicações nos olhos por conta das altas taxas de 
glicose no sangue. Um exemplo são as retinopatias – problemas 
de retina desencadeados por conta da doença. Segundo a Dra. 
Solange Travassos, endocrinologista e membro da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD), o diabetes também é a maior causa 
de cegueira entre 20 e 60 anos de idade. 

Entretanto, mais de 90% dos casos de perda de visão poderiam 
ter sido evitados com o diagnóstico e tratamento precoces das 
retinopatias. “A visão pode ser afetada de várias formas. Pode 
ocorrer desde um embaçamento reversível, causado por elevação 
transitória dos níveis de glicose, que melhora com o tratamento, 
até casos graves que ocasionam perda irreversível da visão. Os 
problemas que mais preocupam são a retinopatia diabética e o 
edema macular”, afi rma.

Quando o diabetes não é controlado adequadamente e a glicose 
é mantida em níveis elevados por muito tempo, algumas lesões 
assintomáticas começam a ocorrer nos vasos da retina, tecido 
ocular responsável pela formação das imagens. Se diagnosticado 
durante as fases iniciais, esse processo pode até mesmo regredir 
com o controle da glicemia, mas caso contrário, podem aparecer 
microaneurismas, que são pequenas hemorragias que podem 
evoluir com vazamento e acúmulo de líquido e lipídios dentro da 
retina, podendo levar ao edema macular, considerado a principal 

O desafi o de passar do 
Fundamental I para o II

O grande número de professores, 
com práticas pedagógicas diferen-
tes, geralmente é o que mais assus-
ta os alunos do 6° ano do Ensino 
Fundamental. O fato inibe e causa 
certo receio entre os estudantes 
que acabaram de deixar o Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais. 

Mas não é só isso, as crianças 
que antes estavam acostumadas 
com alguns professores especia-
listas, agora têm mais professores/ 
responsabilidades e necessitam 
de organizar melhor o tempo para 
resolver os problemas propostos em 
sala de aula e fora dela. Então, como 
ajudar nesse processo de transição?

Para driblar problemas como 
baixo rendimento, desmotivação, 
frequência irregular, repetência e 
evasão, fortalecer a parceria entre a 
escola e a família é algo fundamen-
tal. Pais ativos, acompanhando, 
incentivando e motivando os fi lhos 
ajuda os estudantes a fazerem a 
transição com mais segurança e 
tranquilidade.

Diante dos desafios naturais 
dessa fase, é compreensível que 
alguns fatores do cotidiano possam 
desencadear uma certa ansiedade 
entre os estudantes. “Apoiar, com-
preender, aceitar, estimular, ouvir, 
estar junto são verbos que todos os 
pais devem sempre saber conjugar”, 
lembra o psicólogo e professor da 
PUC-PR, Naim Akel Filho. Nesse 
sentido, a coordenadora do Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino 
Médio do Colégio Marista Ribeirão 
Preto, Lúcia Inês de Oliveira Souza 
Montagnani, ressalta que é impor-
tante os pais estarem disponíveis e 
atentos a esse processo. 

“Assim é possível identificar 
tendências, habilidades, aptidões, 
potenciais e limitações que são a 
base do acerto nas escolhas e re-
soluções de problemas”, afi rma. Os 
pais também podem estimular os 
fi lhos a falar sobre suas difi culdades 
para tentar ajudá-los a vencer a 
nova rotina escolar. “Cabe à família 
orientar e dar o suporte para que 
as crianças aprendam a lidar com 
os novos desafi os e o aumento 
de responsabilidades, auxiliando 
sempre no que for preciso. Para 
isso, é importante fi car atento às 
informações e orientações da es-
cola para agir em conjunto.

Fonte e mais informações:
(www.colegiosmaristas.com.br).

Complicações do diabetes podem levar à cegueira

A retinopatia pode progredir para a forma mais grave sem que o 

paciente perceba alterações na visão.

periódicos, mesmo que estejam enxergando bem”, ressalta.
Para prevenir as retinopatias, pacientes com diabetes tipo 

2 devem iniciar o acompanhamento oftalmológico a partir do 
diagnóstico do diabetes. Para pacientes com diabetes tipo 1, as 
avaliações devem começar após cinco anos de doença ou após a 
puberdade, caso o diagnóstico tenha sido feito na infância. Pes-
soas que já apresentam lesões nos olhos relacionadas ao diabetes 
precisam realizar acompanhamento médico frequentemente.

“Outro grupo de pacientes que merece uma atenção maior 
e acompanhamento oftalmológico mais frequente, são aqueles 
que apresentam melhora rápida da glicemia após permanecerem 
muito tempo, geralmente anos, com a glicose alta. Neste grupo 
pode ocorrer uma piora inicial da retinopatia com necessidade 
de tratamento. A Retinopatia também pode piorar durante a 
gravidez e, por isso, as mulheres devem ser avaliadas por um 
oftalmologista antes e a cada trimestre durante a gestação” afi rma 
a endocrinologista.

Importante lembrar também que, além da glicose alta, a elevação 
da pressão arterial, o sedentarismo e o aumento dos níveis de 
colesterol e triglicerídeos também podem agravar a Retinopatia. 
“Por isso, é necessário que os pacientes com diabetes além de 
visitarem um endocrinologista periodicamente, também mante-
nham acompanhamento oftalmológico”, conclui.

Fonte e mais informações: (www.diabetes.org.br).

causa de baixa visão central.
Ainda segundo Dra. Solange, a retinopatia pode progredir para a 

forma mais grave sem que o paciente perceba alterações na visão. 
A endocrinologista refere-se à Retinopatia Diabética Prolifera-
tiva, que é capaz de comprometer a visão de forma irreversível. 
“Geralmente as queixas visuais só ocorrem nas fases avançadas, 
quando o paciente apresenta sangramento ou descolamento da 
retina. Por isso, é essencial que os pacientes realizem exames 
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