
POR QUE O ENGAJAMENTO 
FAMILIAR É IMPORTANTE? 

 
 

AS FAMÍLIAS SÃO 
A CHAVE PARA O 
ENGAJAMENTO 
FAMILIAR 

 
 

 
 
 
 
 
O QUE É ENGAJAMENTO FAMILIAR? 

 

O engajamento familiar é uma parceria proposital, 
autêntica, respeitosa e igualitária entre os 
profissionais e as famílias, com a finalidade de gerar 
resultados positivos para jovens e crianças. 

 

O engajamento familiar é essencial para o 
desenvolvimento saudável de jovens e crianças. 

As famílias – participantes ativos e respeitados no 
desenvolvimento e aprendizagem de jovens e crianças 
em todos os contextos (lar, saúde, necessidades 
humanas e educação) – podem ajudar os profissionais a 
verem novas maneiras de construir ambientes seguros, 
acolhedores e de confiança. O acesso a informações 
sobre o desenvolvimento e aprendizagem de seus 
jovens e crianças afeta a autoeficácia, a confiança e as 
habilidades dos familiares. 

 
 

FORTALECIMENTO DA 
CAPACIDADE DE 
ENGAJAMENTO FAMILIAR 

 

Uma organização pode usar as quatro estratégias abaixo 
para informar seu plano sistemático de engajamento 
familiar, o que inclui capacitar seus profissionais a 
implementar atividades de engajamento e, ao mesmo 
tempo, qualificar e capacitar as famílias. 

 

Construção de 
relacionamentos 
positivos 

Promoção do 
bem-estar familiar 

 
 

ELEMENTOS 
DE 

ENGAJAMENTO 
FAMILIAR 

 
 

 
 
Abrindo caminhos para 
parcerias com famílias 

 
Apoio ao desenvolvimento, 

aprendizagem, saúde e bem-
estar de jovens e crianças 

 

PRINCÍPIOS DE ENGAJAMENTO 
FAMILIAR 
• Cada família é única e todas as famílias 

representam estruturas diversas. 

• Reconhecer e aceitar a necessidade de engajar 
todas as famílias é essencial para o engajamento 
bem-sucedido de famílias diversificadas e inclui o 
reconhecimento dos pontos fortes que vêm de 
suas diversas origens. 

• Construir um relacionamento de respeito, 
confiança e recíproco é uma responsabilidade 
compartilhada por famílias, profissionais, 
organizações e sistemas. 

• As famílias são as primeiras e melhores protetoras 
de seus jovens e crianças. 

• O engajamento familiar deve ser igualitário. 
 
 
 
 
 

 
 
T

RANSIÇÕES E 
ENGAJAMENTO FAMILIAR 

 

As transições são oportunidades importantes para os 
profissionais envolverem as famílias, oferecendo 
experiências de liderança e defesa de direitos. 

Os profissionais podem auxiliar as famílias, ajudando-
as a prever as mudanças e estabelecendo planos de 
transição em conjunto. 

 



Construção de 
relacionamentos 
positivos 

Promoção do 
bem-estar 
familiar 

 
• Oferecer ambientes acolhedores, inclusivos e 

seguros. 

• Conversar com as famílias para ouvir suas 
perspectivas/percepções sobre o desenvolvimento, 
aprendizado, saúde e bem-estar de seus jovens e 
crianças. 

• Engajar os profissionais para ajudar a compartilhar informações 
com as famílias sobre o desenvolvimento do jovem ou criança, 
sua aprendizagem, saúde e bem-estar, juntamente com 
transições de vida previstas e imprevistas. 

• Fornecer oportunidades de treinamento à equipe e tempo 
para participar do treinamento sobre como construir 
relacionamentos de confiança com as famílias. 

• Pedir às famílias que definam sua comunidade. Mapear 
recursos relacionados ao bem-estar da família dentro de sua 
comunidade definida. 

• Construir relacionamentos com parceiros da comunidade, a fim 
de formar referências apropriadas para serviços de bem-estar 
familiar. 

• Planeje e garanta uma transferência calorosa entre os 
ambientes educacionais, de saúde e de serviços 
humanos. 

• Fornecer à equipe ferramentas que atendam às 
necessidades das famílias, como bancos de dados de 
recursos comunitários, conhecimento sobre desenvolvimento 
infantil e informações sobre as próprias famílias. 

 
 
 

Abrindo caminhos para 
parcerias com famílias 

 
• Com as famílias, identificar formas de apoio para elas 

participarem de oportunidades de engajamento familiar e 
comunitário (por exemplo, transporte, acesso para deficientes 
físicos, alimentação, espaço, creche, tradução). 

• Criar incentivos para que as famílias participem de 
oportunidades de mentoria com colegas. 

• Criar programas de apoio às famílias/grupos de jovens 
com foco em treinamento e desenvolvimento de 
competências. 

• Fornecer oportunidades seguras/de apoio para as famílias 
enfrentarem transições previstas e imprevistas. 

• Ajudar os familiares à medida que eles desenvolvem 
habilidades como defensores e líderes. 

Apoio ao desenvolvimento, 
aprendizagem, saúde e bem-
estar de jovens e crianças 

 

• Interagir com as famílias em seus idiomas de escolha e 
fornecer informações por escrito usando materiais 
traduzidos. 

• Usar a mentoria entre colegas como oportunidades para as 
famílias trocarem informações e conhecimentos sobre o 
apoio ao desenvolvimento, aprendizagem, saúde e bem-
estar de seus filhos. 

• Oferecer recursos às famílias, como oficinas, grupos de 
apoio e exames, no tocante ao desenvolvimento, 
aprendizagem, saúde, bem-estar e metas mutuamente 
acordadas. 

• Fazer esforços intencionais para compreender as 
barreiras ou desafios que as famílias enfrentam ao 
acessar oportunidades de engajamento ou liderança e 
para identificar soluções de forma colaborativa. 

 

 
Para obter mais informações sobre a Massachusetts Statewide Family Engagement Framework (Estrutura de Engajamento Familiar de Massachusetts), visite 
www.doe.mass.edu/sfs/family-engagement-framework.pdf. A Estrutura define família da maneira mais ampla e diversa. A constelação de estruturas familiares inclui, entre 
outras: Famílias com 2 pais, o que inclui 2 mães ou 2 pais; famílias de pais solteiros; famílias mistas; famílias multigeracionais; avós criando netos; famílias de gays, lésbicas, 
bissexuais, e transgêneros; irmãos, famílias adotivas; famílias de criação; jovens emancipados; família por escolha/afeto; parentes/vizinhos. Para obter um resumo adicional 
sobre as famílias, visite www.doe.mass.edu/sfs/family-engagement-framework-family-tool.pdf. 

 

 

http://www.doe.mass.edu/sfs/family-engagement-framework.pdf
http://www.doe.mass.edu/sfs/family-engagement-framework-family-tool.pdf
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