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INTRODUÇÃO 

 
 

Introdução 

 
 

A declaração de política do Departamento de Saúde e de 
Serviços Humanos dos EUA e do Departamento de Educação 
dos EUA sobre o envolvimento da família desde os primeiros 
anos até as primeiras séries define o envolvimento da 
família como “a inclusão sistemática das famílias em 
atividades e programas que promovam o desenvolvimento, 
aprendizado e bem-estar das crianças, inclusive no 
planejamento, desenvolvimento e avaliação de tais 
atividades, programas e sistemas. ”1 1Da mesma forma, o 
Subsídio por bloco de saúde materno-infantil do capítulo V 
define parceria com a família como "a prática intencional de 
trabalhar com as famílias para alcançar o objetivo final de 
resultados positivos em todas as áreas ao longo da vida. 
O envolvimento da família reflete uma crença no valor da 
liderança da família em todos os níveis: de um indivíduo à 
comunidade e à política". Essas definições podem ser 
facilmente aplicadas em todo o processo, do pré-natal à 
adulto jovem; em áreas como saúde, educação e serviços 
humanos. 

 
O Envolvimento Familiar que conecta famílias, crianças, 
jovens e profissionais de todos os níveis é sistêmico (ao 
incorporar estratégias de engajamento em todos os sistemas 
e serviços) e intencional (ao incorporar estratégias de 
engajamento intencionais e deliberadas). O envolvimento 
efetivo da família consiste em conectar as famílias, interagir 
com elas como parceiros iguais e estabelecer com elas canais 
fortes de comunicação recíproca 2. 

Um envolvimento familiar significativo e de longo prazo só 
pode ser estabelecido quando as organizações criam um 
cultura de envolvimento e colaboração. 
Criar uma cultura de envolvimento da família envolve um 
foco primário e contínuo no envolvimento 

 
em vez de uma série de esforços isolados ou arbitrários. 
Uma cultura de envolvimento familiar em toda a 
organização exige que TODOS os funcionários da 
organização, independentemente de suas funções, 
reconheçam a importância de envolver as famílias. Uma 
cultura sólida de envolvimento das famílias respeita as 
famílias, desenvolve e evolui 
conforme as necessidades de crianças, pais, responsáveis, 
famílias e profissionais. A liderança precisa abordar 
continuamente a coordenação, visando a melhoria e 
sustentabilidade das políticas e práticas existentes do 
envolvimento familiar, dentro da organização, além do 
envolvimento de outras organizações e partes interessadas na 
comunidade. 

 
Nos últimos anos, pesquisas e políticas apontaram para uma 
mudança direcional no foco das famílias, desde o 
envolvimento dos pais, responsáveis até o envolvimento da 
família. O termo envolvimento da família foi usado em vez 
de compromisso do envolvimento do pai/responsável 
levando em consideração a diversidade das famílias às quais 
as crianças pertencem. Da mesma forma, o termo 
envolvimento foi usado no lugar de compromisso, uma vez 
que o termo compromisso implica em fazer para, enquanto 
que envolvimento implica fazer com - que sugere um esforço 
abrangente, colaborativo e concentrado em estabelecer um 
relacionamento contínuo com as famílias.  
 

O envolvimento das famílias começa com a adoção de uma 
abordagem dos pontos fortes cultural e linguística. Essa 
abordagem inclui3: reconhecer os pontos fortes das famílias; 
afirmar, respeitar e aprender com as diferenças individuais e 
de grupo; considerando as preferências da família ao adaptar à 
essas práticas; colaborar a tomada de decisão com seus 
familiares; e aceitando as famílias como parceiros iguais e 
membros recíprocos.  

O envolvimento familiar deve ser equitativo. O 
envolvimento significativo da família e da comunidade 
promovem uma prática de competência cultural e 
linguística. A equidade, que é a eliminação de privilégios, 
opressões, disparidades e desvantagens, é um dos principais 
valores para o envolvimento da família. O envolvimento 
equitativo da família abrange a diversidade entre as 
crianças, jovens e suas famílias. A diversidade inclui, mas 
não se limita a, diferentes origens raciais, étnicas, 
linguísticas, culturais, religiosas, identidades de gênero, 
orientações sexual, estrutura familiar, e habilidades, ou 
necessidades especiais. Organizações focadas em ações 
intencionalmente buscam reconhecer e criar práticas para 
remover o racismo institucional e estrutural e os preconceitos 
implícitos e explícitos dos indivíduos. As organizações que 
visam pela equidade precisam assumir um compromisso claro 
e inconfundível em todas as fases do envolvimento da família 
- planejamento, implementação e avaliação. 

As organizações são incentivadas a desenvolver uma 
abordagem que inclua pelo menos duas gerações (também 
chamada de intergeracional, multigeracional ou familiar) para 
o envolvimento da família. Uma abordagem de toda a família 
não representa serviços e oportunidades para a criança/jovem 

O que é o envolvimento da família? 
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e os adultos em suas vidas em locais separados; em vez disso, 
atende às necessidades e acompanha os resultados para 
crianças/jovens e adultos simultaneamente. As abordagens 
de duas gerações derivam de descobertas de pesquisas de 
que o desenvolvimento e o bem-estar de crianças/jovens 
dependem reciprocamente do bem-estar e do sucesso dos 
adultos na família. 
O processo de envolvimento da família não apenas enfatiza a 
construção de relacionamentos sólidos, positivos e eficazes 
com as famílias, mas também destaca o estabelecimento de 
conexões com as comunidades. Uma comunidade é 
tipicamente definida pela visão de 
um bairro, vila, cidade ou algum outro espaço geográfico. No 
entanto, o envolvimento da família sugere uma definição 
mais ampla da comunidade para incorporar 
um sentimento de associação com os outros por meio de 

atitudes, interesses, objetivos e/ou espaço comum, o que leva 
à colaboração por meio do compartilhamento de ideias, 
informações e outros recursos. O envolvimento da 
comunidade é um elemento crucial relacionado ao 
envolvimento da família e refere-se às interações 
mutuamente respeitadoras e baseadas em pontos fortes 
entre profissionais, famílias, membros da comunidade e 
organizações. 
Essas interações ajudam a reconhecer objetivos comuns, 
alinhar recursos e compartilhar dados para melhoria contínua 
e assim construir parcerias efetivas. Essas parcerias apoiam os 
papéis dos familiares como membros valiosos da 
comunidade. Os parceiros comunitários fornecem apoio e 
recursos tangíveis para o desenvolvimento de crianças e de 
jovens que as famílias e os profissionais desejam e 
necessitam. As organizações devem recorrer primeiramente 
às famílias para entender como elas definem comunidade 
para então poder estabelecer e fortalecer parcerias dentro 
dessa mesma e assim poder apoiar essas famílias. 

 
 

____  

 

1 .Declaração de política disponível no site https://www2.ed.gov/about/inits/ed/earlylearning/files/policy-statement-on-family-engagement.pdf 
2Para os fins dessa estrutura, definimos família da forma mais ampla e diversificada. A constelação de estruturas familiares inclui, mas não se limita a: famílias de 2 pais, que incluem 2 

mães ou 2 pais; famílias de pais solterios; famílias mistas; famílias multigeracionais; avós criando netos; famílias de homossexuais, lésbicas, bissexuais e transgêneros; famílias 
extendidas; irmãos, famílias adotivas; famílias formadas pelo progama do bem-estar infantil; jovens emancipados; família por escolha/famílias consideradas; parentesco/vizinhos. 
3.Adaptado de https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/family_engagement_and_cultural-perspectives-508_2-20-18.pdf 

https://www2.ed.gov/about/inits/ed/earlylearning/files/policy-statement-on-family-engagement.pdf
https://childcareta.acf.hhs.gov/sites/default/files/public/family_engagement_and_cultural-perspectives-508_2-20-18.pdf
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O envolvimento da família é fundamental para o 
crescimento saudável de crianças e jovens em todas as 
áreas da saúde e desenvolvimento. As pesquisas indicam 
que: 

 
• O envolvimento familiar de qualidade pode ter um efeito 

duradouro na saúde socioemocional e física da criança, na 
prontidão escolar, no desempenho acadêmico e no êxito 
posterior na vida (Smith, Robbins, Stagman e Mahur, 
2013; Van Voorhis, Maier, Epstein e Lloyd, 2013; 
Henderson e Mapp, 2003). 

 
• Os efeitos positivos do envolvimento da família duram 

no periodo da Educação do Jardim Infantil ao Ensino 
Médio e oportunidades pós-secundárias ( 
El Nokali, Bachman e VotrubaDrzal, 2010; Froiland, 
Peterson e Davison, 2013; Jeynes, 2016). 

— Pesquisas focadas nas trajetórias dos alunos, do Ensino 
Fundamental II ao Ensino Médio, descobriram 
associações positivas entre o envolvimento na casa e o 
GPA do aluno (Wang, Hill, e Hofkens, 2014). 

— O envolvimento na casa é um indicador de notas e 
de dias perdidos na escola para os alunos afro-
americanos 
do Ensino Médio. Os alunos com pais/responsáveis 
mais envolvidos têm maior desempenho acadêmico e 
perdem menos dias de escola (Hayes, 2012). 

 
• O envolvimento da família melhora as relações de 

professor-criança (Dearing, Kreider, e Weiss, 2008) e 
ajuda a facilitar a transição da criança e da família na 
Educação Infantil (Smythe-Leistico et al., 2012). O 
envolvimento da família também está associado a 
resultados positivos como notas mais altas, índices 
maiores de graduação (Michaels e Ferrara 2005). 

 
• O apoio da família desempenha um papel fundamental 

no apoio ao desenvolvimento de jovens com 
deficiências durante seus anos de transição (Peterson, 
2004). 

 
• O envolvimento da família está associado à redução do 

número de crianças que entram no sistema de bem-estar 
infantil (Marts, Lee, McRoy e McCroskey, 2008). 

 
• Níveis maiores de participação dos pais nas sessões de 

terapia cognitivo-comportamental, além de índices mais 
altos de envolvimento de pais nessas sessões, estão 
associados a melhores resultados da criança. (Podell e 
Kendall, 2011). 

• As interações positivas dos pais/responsáveis, medidas 
por seus níveis de envolvimento e acessibilidade, podem 
moderar o efeito do sistema de intervenção escolar nos 
resultados de saúde mental de crianças com distúrbios 
emocionais graves (Bernard, Whitson e Kaufman, 2015). 

 
• O envolvimento significativo da família nos cuidados 

de saúde está associado a melhorias na segurança e 
qualidade do paciente, melhores experiências e 
satisfação do paciente, aumento da 
satisfação e retenção de profissionais de saúde, melhores 
resultados de saúde e custos mais baixos de assistência 
médica (Carman, Dardess, Maurer, Workman, Ganachari e 
Pathak-Sen, 2014). 

 
Além dos resultados para crianças e jovens, a pesquisa 
também indica que as famílias que são participantes ativas 
e respeitadas nos ambientes de aprendizagem e de 
educação infantil, podem ajudar os profissionais a ver 
novas formas de criar ambientes seguros, acolhedores e 
confiantes (Reedy e McGrath, 2010; Powell , Filho, 
File, e San Juan, 2010). Por fim, o acesso a informações sobre 
o aprendizado e o desenvolvimento dos filhos afeta a 
autoeficácia, a confiança e as habilidades dos 
pais/responsáveis (Green, Walker, Hoover-Dempsey e 
Sandler, 2007; Hoover-Dempsey, Walker e Sandler, 2005). 

 
 

Por que é importante envolver as 
famílias? 



 

 

 

 
FORTALECIMENTO DE 
PARCERIAS: UMA 
ESTRUTURA PARA O PRÉ-
NATAL POR MEIO DO 
ENVOLVIMENTO DA 
FAMÍLIA NA IDADE 
ADULTA JOVEM 

 
Em setembro de 2017, a Comunidade de Massachusetts se 
envolveu em uma oportunidade de assistência técnica 
através do Conselho de Diretores de Escolas Estaduais 
(CCSSO), com apoio e orientação da Associação de 
Envolvimento Familiar, Escolar e Comunitário dos EUA 
(NAFSCE), o Policy Equity Group, e o Mid-Atlantic Equity 
Consortium. 
O objetivo dessa oportunidade foi construir de forma 
colaborativa uma estrutura de engajamento familiar pré-
natal na idade adulta para promover o alinhamento e a 
coordenação do esforço de engajamento familiar nos 
setores de saúde, serviços humanos e educação 
.Massachusetts formou uma coalizão estadual e regional, 
liderada pelo Departamento de Educação Primária 
e Secundária, em parceria com o Departamento de 
Educação e de Cuidados Primários e o Departamento 
de Saúde Pública, que incluiu representação de 
famílias, profissionais (por exemplo, 
de saúde, bibliotecas, museus, programas de educação e de 
assistência infantil, visitas domiciliares, serviços humanos, 
administradores de escolas e distritos, saúde pública, 
corpo docente de educação e organizações culturais, 
religiosas e outras organizações comunitárias), além de 
funcionários de 11 agências estaduais que representaram as 
secretarias de educação, de saúde e de serviços humanos. 
Mais  
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de 500 membros trabalharam por um período de mais de 2 
anos por meio de reuniões regionais e estaduais para 
desenvolver um roteiro para o envolvimento da família, que 
se baseia nas estruturas existentes de envolvimento da 
família, integra princípios de equidade e capacidade de 
resposta cultural e fornece uma abordagem alinhada ao 
envolvimento com as famílias. 

 
O processo começou com uma revisão das estruturas 
existentes de Massachusetts, incluindo a Estrutura de 
fortalecimento das famílias do Departamento de 
Envolvimento Materno e da Família de Saúde Infantil , , 
Estrutura do Head Start  do envolvimento dos pais, 
responsáveis, da família e da comunidade , e os Fundamentos 
da parceria da família, da escola e da comunidade . Além 
disso, a aliança seguiu o trabalho da Dra. Karen Mapp e da 
Estrutura de Capacitação Dupla para parcerias escola-família 
(Mapp e Kuttner, 2013) para conceber esse documento. A 
Estrutura de Capacitação Dupla fornece às organizações e 
comunidades um roteiro para a criação de políticas, 
programas e práticas de envolvimento familiar que 
desenvolvam a capacidade de famílias e profissionais por 
meio de parcerias significativas que contribuem para o êxito 
de crianças/jovens. 

 
O resultado dos dois anos de trabalho da Aliança regional e 
estadual foi esse documento “Fortalecimento de parcerias: 
uma estrutura 
para o pré-natal por meio do envolvimento da família de 
jovens em Massachusetts. O público-alvo principal deste 
documento são profissionais que trabalham com famílias de 
organizações em nível estadual e local nos setores de saúde, 
serviços humanos e educação. Além disso, o documento 
pretende ser um recurso para famílias, criadores de políticas e 
outras partes interessadas. O objetivo principal do 
documento é fornecer uma estrutura teórica aos conceitos de 
envolvimento da família; a implementação desses conceitos 
segue à medida que as organizações refletem sobre as 
mudanças de mentalidade contidas neste documento e as 
próximas etapas para avançar neste trabalho. 

 

 

http://www.amchp.org/
http://www.amchp.org/
http://www.amchp.org/
http://www.amchp.org/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/school-readiness/article/head-start-parent-family-community-engagement-framework
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/school-readiness/article/head-start-parent-family-community-engagement-framework
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/school-readiness/article/head-start-parent-family-community-engagement-framework
http://www.doe.mass.edu/bese/councils/parent/FSCPfundamentals.pdf
http://www.doe.mass.edu/bese/councils/parent/FSCPfundamentals.pdf
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Anexo A: Projeto da estrutura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fortalecimento de parcerias: Uma estrutura para o 

pré-natal por meio do envolvimento da família na 

idade adulta jovem em Massachusetts é dividido em 
várias seções (consulte o Anexo A). Primeiramente, os 
princípios que guiam nossa compreensão do envolvimento da 
família 
são apresentados. Posteriormente, a descrição dos 
princípios é apresentada pelos quatro elementos que 
fornecem a base desta Estrutura. Esses elementos 
representam os conceitos descritos nos Princípios 
Orientadores na prática. A próxima seção foca nas várias 
transições que as famílias experienciam e busca orientar 
os profissionais ao usar os elementos de envolvimento da 
família e ajudar as famílias a passar por essas transições. A 
última seção foca no fortalecimento da capacidade da 
organização como um todo por meio de funcionários, 
desenvolvimento de recursos, desenvolvimento profissional e 
avaliação. O conceito de equidade descrito acima 
está interligado por princípios, elementos e seções de 
fortalecimento da capacidade da Estrutura. 

e 

Elementos 
principais dos 

Princípios 
orientadores 

Transições e 
envolvimento da 
família 

Desenvolvimento 
da capacidade para 
o envolvimento da 

    família 



 

 

” 

 

Princípio orientador 2 
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PRINCÍPIOS 
ORIENTADORES 

 
 
 

 
Cinco Princípios orientadores formam a base desta 
Estrutura. Esses princípios fornecem uma base para criar, 
dentro de sistemas e organizações, 
uma cultura que valoriza e prospera no envolvimento da 
família. Escolas e organizações comunitárias 
desempenham um papel crucial no estabelecimento e 
fortalecimento de conexões compartilhadas com as 
famílias. Uma adoção e implementação intencional 
desses princípios nos sistemas e organizações de saúde, 
de serviços humanos e de educação é fundamental para 
a implementação 
desta Estrutura e o fortalecimento das práticas de 
envolvimento da família que levam a melhores 
resultados para crianças, jovens e suas famílias. 

 
Abaixo estão os cinco Princípios orientadores da 
Estrutura, seguidos por medidas sugeridas que 
exemplificam cada princípio. 

 
Cada família é única e todas as famílias representam 
estruturas diversas. O envolvimento da família inclui 
esforços genuínos para compreender as crenças, valores, 
prioridades, metas e aspirações de cada família. Famílias e 
profissionais tomam decisões conjuntas e compartilham 
responsabilidades em uma parceria bem-sucedida. 

 
Esse princípio incentiva práticas fundamentais que 
incluem, mas que não estão limitadas a: 

• Reconhecer e respeitar a singularidade de cada 
família; 

• Manter as vozes e perspectivas das famílias 
e dos jovens no centro; e 

• Planejar e implementar atividades 
com as famílias e jovens e não para as famílias e 
jovens. 

 

A diversidade é expressa e experienciada em vários níveis, 
como (mas não limitado a) raça, religião, etnia, cultura, 
idioma, estruturas familiares, capacidade, orientação 
sexual, status socioeconômico 
e nível educacional.  
Reconhecer e compreender a necessidade de 
envolver todas as famílias é essencial para o 
envolvimento com êxito de diversas famílias e inclui o 
reconhecimento dos pontos fortes 

Um envolvimento familiar, escolar e 
comunitário de alta qualidade é fundamental 

para a equidade educacional e de saúde, 
além de para o êxito geral de crianças e 

jovens. 

que vêm de suas diversas origens. 

Esse princípio incentiva práticas fundamentais que 
incluem, mas que não estão limitadas a: 

 
• Reconhecer e respeitar a individualidade de 

Somente por meio de parcerias autênticas e 
significativas e apoio mútuo é que 

nossas crianças, jovens e famílias podem acessar 
os recursos necessários para obter êxito 

acadêmico, social e econômico. 

-UM PROFISSIONAL- 

cada família, incluindo os pontos fortes, as 
necessidades e as dificuldades que enfrenta; 

• Reconhecer a diversidade dentro e entre famílias de 
uma organização, ambiente de saúde, escola e/ou 
comunidade; e 

• Abordar a diversidade a partir de uma perspectiva 
baseada em pontos fortes. 

Princípio orientador 1 

” 



 

 

 

Princípio orientador 3 
 

Princípio orientador 5 
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Construir um relacionamento respeitoso, confiante e 
recíproco é uma responsabilidade compartilhada de 
famílias, profissionais, organizações e sistemas. Esse 
relacionamento positivo tem os pontos fortes e os 
recursos da família em seu centro. 

 
Esse princípio incentiva práticas fundamentais que 
incluem, mas que não estão limitadas a: 

• Adotar a filosofia de que construir relacionamentos 
positivos e voltados a metas é um processo de via 
dupla entre todos os envolvidos; 

• Reconhecer e respeitar a diversidade das famílias, 
esforçar-se para estabelecer um relacionamento 
positivo com todas as famílias; e 

• Reconhecer que, para algumas famílias, devido a 
experiências anteriores, a confiança pode precisar ser 
reconstruída e dedicar o tempo necessário para 
restabelecer esse relacionamento de confiança. 

 
 

 

As famílias são o primeiro e melhor defensores de seus 
filhos. Este papel principal coloca as famílias em uma posição 
única de nutrir o crescimento e o desenvolvimento de seus 
filhos e ajudar os profissionais a conhecerem melhor seus 
filhos. 

 
Esse princípio incentiva práticas fundamentais que incluem, 
mas que não estão limitadas a: 

• Reconhecer as famílias como as melhores defensoras 
do êxito de seus filhos em todas as áreas de saúde e de 
desenvolvimento; 

• Honrar e aproveitar a riqueza de conhecimentos, 
experiências e conhecimentos das famílias; e 

• Envolver as famílias em todas as decisões tomadas 
com relação ao filho/a filha. 

 
Equidade é a erradicação de privilégios, opressões, 
disparidades e desvantagens. O envolvimento da família 
deve ser equitativo. O envolvimento equitativo da família 
compreende atividades e sistemas de envolvimento 
intencional e significativo para todas as famílias ou grupos de 
famílias, independentemente do nível ou abordagem do 
envolvimento das famílias. Fornecer oportunidades baseadas 
em ações para o envolvimento da família pode ajudar os 
familiares a se tornarem advogados eficazes de seus filhos. 

 
Esse princípio incentiva práticas fundamentais que incluem, 
mas que não estão limitadas a: 

• Refletir e abordar desigualdades, além de vieses 
implícitos e explícitos em indivíduos e organizações, 
políticas e sistemas ao se envolver com as famílias; 

• Integrar práticas responsivas culturais e linguísticas, 
incluindo, entre outras, tradução, interpretação e 
parceria com intermediários culturais; 

• Valorizar oportunidades de se envolver com todas as 
famílias para conhecê-las melhor, conhecer suas 
experiências, cultura e objetivos; e 

• Reconhecer a necessidade de construir e reconstruir a 
confiança das famílias que sofrem desigualdades e 
preconceitos. 

 

 

Princípio orientador 4 
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ELEMENTOS DA 
ESTRUTURA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na seção a seguir, são fornecidos os quatro elementos 
que fornecem a base desta Estrutura. Cada elemento se 
baseia no elemento anterior; por exemplo, os 
profissionais estão melhor posicionados para apoiar o 
bem-estar da família (Elemento 
2) depois de estabelecerem uma relação sólida e 
positiva 

 

 

 

 

‘’Quando sei que a equipe conhece a mim e 
aos meus filhos e nos chamam pelo nome, 
sinto-me bem-vinda. Apenas [um] simples 

''Bom dia! Como você está?'' é o suficiente’’. 

-UM FAMILIAR- 

com as famílias baseada no respeito e confiança 
mútuos (Elemento 1). Da mesma forma, é mais 
provável que os profissionais tenham maior êxito em 
conectar as famílias aos recursos da comunidade que 
apoiam seu bem-estar (Elemento 2) e os auxiliam a 
ajudar seus filhos a atingir 
metas de desenvolvimento, aprendizado e relacionadas à 
saúde (Elemento 4), quando as famílias recebem uma série 
de oportunidades que atendem às suas necessidades de 
envolvimento (Elemento 3). Subjacente a todos esses 
elementos, está o entendimento de que a família 
desempenha o papel mais crucial nessa parceria e decide a 
trajetória do relacionamento. Os profissionais precisam 
reconhecer o estágio aonde as famílias se encontram e 
focar em suas necessidades e expectativas individuais. 

 
Para cada elemento, uma breve descrição é apresentada, 
seguida de um conjunto de objetivos específicos nos quais 
o elemento é praticado. Para cada objetivo, são fornecidos 
exemplos de práticas em potencial. Essas práticas em 
potencial fornecem apenas alguns exemplos e não devem 
ser consideradas exaustivas. Os profissionais devem 
observar que cada uma dessas práticas deve ser lida com a 
frase "Em parceria com as famílias e atendendo às 
necessidades e preferências declaradas...". Além disso, 
para cada elemento, o termo criança refere-se a crianças 
e jovens. 

O elemento primário e fundamental do envolvimento da 
família é estabelecer relações sólidas, positivas e eficazes para 
que possam ajudar as crianças e as famílias a prosperar. 
Confiança mútua e o respeito está no centro dessas relações. 
Essa confiança e parceria não são apenas a base para todos os 
outros elementos desta Estrutura, mas também são 
essenciais para sua implementação bem-sucedida. As relações 
sólidas focam nos pontos fortes das famílias e trabalham 
rumo a um objetivo conjunto de atingir o bem-estar e o êxito 
da criança e da família.5 

Construir relacionamentos é um processo dinâmico e contínuo 
para o qual crianças, famílias e profissionais contribuem em 
partes iguais. As relações saudáveis entre crianças, famílias e 
profissionais se desenvolvem por meio de uma série de 
interações autênticas ao longo do tempo que são significativas 
para todos os envolvidos. Por meio de processos abertos, 
contínuos e de comunicação recíproca 
com uma ênfase intencional nos pontos fortes, interesses, 
talentos e necessidades das famílias, a quais profissionais e 
famílias estarão envolvidos em um processo contínuo no 
desenvolvimento desses relacionamentos. 

 
Relações positivas e sólidas com as famílias não apenas abrem 
portas para uma trajetória de envolvimento familiar bem-
sucedida, como também nutrem relacionamentos efetivos 
dentro dos familiares, o que, por sua vez, ajuda a atingir metas 
de desenvolvimento, aprendizado, saúde e bem-estar das 
crianças. 

 
4O uso da palavra família ao longo deste documento inclui diversas famílias, com a 

diversidade definida no capítulo introdutório do documento. 
5Termos que estão em negrito e sublinhado são definidos no glossário no final do 

documento. 

 
 
 
 

 

Desenvolvimento  

de relacionamentos positivos (BPR) 

  



 

 

Desenvolver e manter intencionalmente relacionamentos 

com todas as famílias 
  META 1 

11BPR  
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• Promover ambientes acolhedores, inclusivos e 
seguros. 

• Honrar as famílias como principal defensora do êxito 
de seus filhos. 

• Reconhecer os pontos fortes de cada família. 

• Interagir com as famílias para poder compreender seus 
valores, objetivos e experiências. 

• Estar ciente dos próprios vieses, julgamentos e 
suposições negativas. Adotar uma atitude baseada em 
pontos fortes para orientar suas ações. 

• Estabelecer parcerias com as famílias para 
identificar objetivos individuais e familiares e 
facilitar a tomada de decisão. 

• Identificar os interesses e talentos das famílias como base 
para o desenvolvimento de parcerias com elas. 

• Envolver a voz da família para reconhecer e 
respeitar a singularidade de cada família. 

• Envolver todas as famílias, inclusive aquelas com 
estruturas não tradicionais, organizando atividades e 
fornecendo incentivos significativos para gratificar a 
participação. 

• Proporcionar aos profissionais e famílias oportunidades 
para falar sobre as diferenças individuais e familiares. 

• Proporcionar oportunidades para promover 
relacionamentos entre várias gerações com as famílias. 

 

 
 

• Realizar uma avaliação das necessidades com as famílias, 
perguntar sobre suas formas preferidas de comunicação 
e como/onde elas acessam as informações. 

• Usar os resultados da avaliação de necessidades, criar 
vários canais de comunicação dupla via para que 
famílias e profissionais compartilhem informações, 
expressem preocupações/necessidades e forneçam 
feedback (por exemplo, blogs, mídias sociais e 
oportunidades presenciais em vários locais da 
comunidade). 

• Para iniciar a comunicação com as famílias, convide-
as a compartilhar suas perspectivas/ideias sobre o 
desenvolvimento, aprendizado, saúde e bem-estar de 
seus filhos. 

• Fornecer informações, recursos e apoios em um idioma 
e por meio de um canal de comunicação adequado à 
preferência da família. 

• Avaliar regularmente se as estratégias de comunicação 
são eficazes. 

 

 

 
 

• Identificar e fortalecer as parcerias existentes entre as 
famílias e usá-las como base para a construção de novas 
conexões. 

• Criar oportunidades interativas para grupos e eventos 
com um foco específico identificado pelas famílias. 

• Entender onde as famílias já se reúnem em sua 
comunidade e levar recursos, apoios, programas e 
profissionais para elas nesses locais. 

• Apoiar a educação familiar interativa e as oportunidades 
de aprendizado de forma intencional e contínua. 

• Fornecer espaço para construir e facilitar 
relacionamentos informais entre as famílias. 

• Fornecer apoio contínuo para novas famílias, oferecer 
recursos e conectá-los a outras famílias. 

• Compensar os familiares de formas que sejam 
significativas para elas (por exemplo, 
financeiramente, recursos ou serviços) por sua 
função na concepção e 
implementar oportunidades para as famílias se conectarem e 
compartilharem informações. 

• Financiar um programa de colega a colega que forneça 
oportunidades/funções contínuas para as famílias se 
envolverem como treinadores, embaixadores etc. 

com as famílias 
 META 2        Desenvolver uma comunicação recíproca e equilibrada 

Colaborar com as famílias para desenvolver e/ou promover 

relacionamentos entre as demais famílias 
  META 3  



 

 

” 

 

META 1Empregar várias estratégias para conectar as famílias com recursos para melhorar  

o bem-estar da família 
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Trabalhei com um pai que tinha o objetivo 
de conseguir emprego, mas que continuava 

tendo dificuldades porque não tinha um GED. 
Trabalhamos com esse pai para obter seu GED (um 

programa gratuito) e ele não apenas passou no 
teste, mas foi contratado por nossa agência como 

zelador. Fiquei tão feliz por ele, mas ele ficou 
felicíssimo! Ele disse que, pela primeira vez na 

vida, sentia que tinha atingido um objetivo 
pessoal. 

-UM PROFISSIONAL- 

 
 
O bem-estar da família, que compreende segurança, saúde e segurança financeira, é um resultado importante para as famílias. 
O bem-estar inclui, mas não está limitado a, acesso a oportunidades de avanço educacional e econômico, serviços de saúde 
física e mental, assistência com moradia e alimentação e outros serviços de apoio à família. Famílias sólidas e seguras levam a 
crianças saudáveis e prósperas, prontas para uma vida inteira de aprendizado. O envolvimento da comunidade, um 
componente essencial da Estrutura, permite que os profissionais ajudem as famílias a atingir seus objetivos de bem-estar. A 
colaboração entre profissionais, crianças, jovens, famílias e agências comunitárias ajuda a construir relacionamentos positivos. 
Essas relações apoiam o progresso das famílias rumo aos objetivos para si e para seus filhos. Os parceiros da comunidade 
fornecem serviços cultural e linguisticamente responsivos e recursos úteis. Os parceiros estão disponíveis para trabalhar com 
as famílias e outros profissionais em objetivos como saúde dos familiares, saúde mental, promoção educacional, econômica e 
outros aspectos do bem-estar da família identificados pela família. O envolvimento da comunidade pode produzir benefícios a 
longo prazo na vida de crianças, jovens e familiares, fornecendo a eles um sentimento de pertencimento, e desempenhando um 
papel fundamental na formação de sua identidade. 

 
 

• Pedir às famílias para definirem sua comunidade. Mapear 
os recursos relacionados ao bem-estar da família em sua 
comunidade definida. 

• Entender onde as famílias já se reúnem em sua 
comunidade e levar recursos, apoios, programas e 
profissionais para elas nesses locais. 

• Apoiar famílias e profissionais para estabelecerem parcerias 
para identificar e ter acesso aos serviços e apoio 
necessários. 

• Perguntar frequentemente às famílias sobre sua 
visão/conhecimento/recursos que desejam compartilhar e 
incorporar essas informações ao desenvolver recursos e 
oportunidades. 

• Criar conexões entre várias oportunidades de envolvimento 
da comunidade que atendam às necessidades individuais 
das famílias em tópicos como assistência médica, seguro, 
moradia, conscientização/exploração de carreira, 
educação básica para adultos etc. 

• Envolver-se com as famílias para desenvolver materiais 
de marketing cultural e linguisticamente inclusivos 
sobre recursos e serviços da comunidade. 

• Conectar famílias aos recursos e apoios existentes da 
comunidade, usando diversas modalidades de alcance 
(respondendo às preferências expressas por receber 
informações); manter dados atuais sobre os recursos 
disponíveis da comunidade. 

• Criar um local centralizado (ou utilizar um local existente) 
para que as famílias da comunidade forneçam 
informações e acessem os recursos. 

• Fazer acompanhamentos das famílias após 
encaminhamentos/recursos para garantir que esses 
recursos atendam às suas necessidades. 

 
 
 

 
Promoção do bem-
estar da família 
(PFWB) 

” 



 

 

 
 META 2  Envolver os membros da comunidade/agências/organizações de formas significativas para as famílias 

 famílias 
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• Estabelecer relações com parceiros da comunidade para 
facilitar encaminhamentos apropriados aos objetivos de 
bem-estar da família. 

• Criar e/ou aproveitar oportunidades para envolver 
a comunidade (por exemplo, empresas, 
bibliotecas, administração da cidade) para 
oferecer diferentes atividades cívicas, de carreira, 
vocacionais, educacionais e de ensino superior, 
estágios remunerados e oportunidades de 
voluntariado para as famílias. 

• Utilizar ferramentas/processos para entender como 
as famílias definem o envolvimento da comunidade. 

• Colaborar com organizações comunitárias, incluindo 
bibliotecas, para abordar várias outras áreas de bem-
estar, como (mas não se limitando a): moradia segura e 
adequada, segurança do bairro e da comunidade, 
segurança pessoal, saúde e cuidados de saúde em geral, 
desenvolvimento da alfabetização, saúde mental e 
segurança alimentar. 

• Garantir que os parceiros da comunidade e da família 
compartilhem regularmente suas trajetórias 
profissionais e pessoais para atingir objetivos de 
trabalho e carreira (por exemplo, séries de palestras, 
educação financeira, acesso a oportunidades de ensino 
superior, progressão na carreira, incluindo 
desenvolvimento de currículo).

 

 
 

• Criar e implementar oportunidades para ouvir 
regularmente as opiniões das famílias (por exemplo, 
visitas, horário de café e redes sociais) para envolver as 
famílias na resolução proativa de problemas sobre o 
envolvimento da comunidade. 

• Envolver as famílias para identificar obstáculos ao 
acesso a organizações e serviços comunitários, e inovar 
com formas criativas para superá-los 
(por exemplo, contratar diversos falantes dos idiomas 
principais falados na comunidade; deslocar-se com as 
famílias, procurar atender às necessidades básicas; 
garantir que a equipe de envolvimento da família reflita a 
diversidade cultural). 

 
 
 

 

 

 

META 3 Identificar e solucionar barreiras enfrentadas pelas famílias no acesso a organizações  

       e serviços comunitários 



 

 

Estabeleça parceria com as famílias na identificação e planejamento de atividades 
 de envolvimento  META 1  
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A cada primavera, começo a anotar as necessidades 
do meu filho - pontos fortes, interesses, estilos de 

aprendizado, capacidade de comunicação, desafios 
e estado atual de suas necessidades médicas. Utilizo 

isso como uma forma de me envolver com os 
profissionais/parceiros presentes em sua vida. É 

uma forma de mostrar a eles, 
uma criança além de estereótipos, uma pessoa 
genuína, e assim permitindo um trabalho mais 
significativo e oportunidades para progredir, 

quando algumas das coisas que ele não consegue 
compartilhar são abordadas dessa forma. 

 
-UM FAMILIAR- 

Promover oportunidades para estabelecer, manter e aprimorar parcerias com famílias é um elemento necessário para a 
implementação bem-sucedida do envolvimento da família nas organizações. É necessário que os profissionais reconheçam que 
há uma continuidade do envolvimento com as famílias e que cada família tem seu lugar único nesse processo. Por meio de 
relações positivas estabelecidas com uma família, os profissionais devem atingir o seu nível de envolvimento, fornecendo uma 
definição ampla da agência do envolvimento que seja sensível ao nível de engajamento escolhido por cada família. 

 
Fornecer vários caminhos para o envolvimento das famílias e avaliar igualmente cada caminho que ajuda a construir 
relacionamentos de confiança e criar oportunidades para que elas determinem o nível de compromisso com o qual se sentem 
mais confortáveis. O envolvimento das famílias na tomada de decisões e no compartilhamento do poder implica o 
reconhecimento dos profissionais do papel das famílias como o principal defensor de seus filhos. Ouvir abertamente as 
preocupações das famílias e buscar compreender suas perspectivas, resulta no envolvimento das famílias que leva à 
determinação de soluções com as famílias ao invés de para elas. 

 
 

• Estabelecer parcerias com as famílias para identificar 
tópicos e locais de oportunidades de envolvimento da 
família e da comunidade (por exemplo, tópicos como 
abordar a estabilidade da habitação e alimentar; 
identificar as necessidades de saúde e saúde mental; 
promover a alfabetização precoce; apoiar o 
desenvolvimento socioemocional das crianças; fazer a 
transição para o ensino médio e a vida adulta, 
informações/recursos sobre substâncias ilícitas, 
sexualidade e vida saudável). 

• Envolver as famílias desde o início e com frequência 
no processo de planejamento para potencializar o 
envolvimento contínuo durante todo o período 
etário. 

• Com as famílias, identificar apoios logísticos para 
participarem de oportunidades de envolvimento 
na comunidade 
(por exemplo, transporte, alimentação, espaço, 
assistência infantil, tradução). 

 
 
 

Promoção de meios 
para parcerias com as 
famílias (PPPF) 

” 

” 



 

 

 META 2  Usar abordagens orientadas pelas famílias para criar oportunidades variadas de envolvimento 
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• Criar oportunidades para aumentar a capacidade das 
famílias de se apoiarem. 

• Reduzir o isolamento social e promover o envolvimento, 
estabelecer conexões com famílias e organizações 
comunitárias cultural e socioeconomicamente diversas. 

• Apoiar as famílias no acesso a recursos e serviços em sua 
comunidade que atendam às suas necessidades. 

• Desenvolver apoio e criar conexões para as famílias no 
contexto da(s) comunidade(s) que elas definem para si 
mesmas. 

• Criar meios para as famílias contribuírem para o 
desenvolvimento de serviços/recursos e facilitar 
oportunidades de parceria. 

• Criar com as famílias um programa de colega a colega 
que forneça um processo contínuo de 
oportunidades/funções para as famílias se envolverem 
como treinadores ou embaixadores. 

 
 
 

 
 

• Os profissionais respondem às definições individuais 
de envolvimento da família e fornecem um menu de 
oportunidades relacionadas. 

• Identificar e criar oportunidades para as famílias 
informarem os profissionais sobre si mesmos, suas 
culturas, valores, objetivos e necessidades. 

• Criar oportunidades variadas para as famílias 
compartilharem suas vozes (por exemplo, incluir 
famílias em comitês) e participarem da tomada de 
decisões (por exemplo, entrevistas/contratação de 
funcionários, desenvolvimento de planos 
compartilhados de assistência). 

• Fornecer formas criativas de envolver as famílias em 
vários contextos comunitários (por exemplo, revisar 
documentos, comitês, planejamento, conselhos e 
desenvolvimento profissional). 

• Criar oportunidades e fornecer incentivos às famílias 
para planejar oportunidades e tomar decisões 
relacionadas ao envolvimento da família e da 
comunidade. 

• Fornecer apoio, como bolsas, reembolsos (por exemplo, 
custos de viagem, alimentação e/ou assistência infantil), 
para que as famílias possam se envolver em mentoria e 
outras oportunidades de envolvimento. 

• Fornecer oportunidades para que as famílias 
recebam visitas por agentes de serviços domiciliares. 

 

 
 

• Apoiar as famílias na aquisição de habilidades de 
orientação, aumentar o acesso e reduzir os obstáculos e 
oferecer oportunidades de envolvimento cívico e 
comunitário. 

• Ajudar as famílias a desenvolver e praticar suas 
habilidades de orientação e a criar 
oportunidades de mentoria. 

• Criar incentivos para as famílias para facilitar o 
programa de orientação e/ou para participar de 
oportunidades de colega a colega/mentoria. 

 META 4  Fornecer oportunidades para mentoria e voz das famílias 

 

 META 3  Fornecer oportunidades de contribuições das famílias para o processo de envolvimento 

 

 



 

 

Compartilhar poder e tomada de decisão   META 5  
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• Criar uma cultura de tomada de decisão e de facilitação 
de reuniões que intencionalmente busque incentivar a 
interação e a contribuição de diversas famílias. 

• Incluir a voz das famílias na tomada de decisões e na 
identificação e articulação de valores de um programa 
e/ou organização. 

• Identificar conjuntamente os resultados (por 
exemplo, de um programa, organização etc.) e 
desenvolver um plano de ação para esses 
resultados. 

• Trabalhar em conjunto com as famílias para identificar, 
refletir e avaliar práticas promissoras para o 
envolvimento da família. 

• Estabelecer parceria com as famílias no 
desenvolvimento de descrições de cargos, além de no 
processo de entrevistas e contratação, para garantir que 
os profissionais reflitam a composição da comunidade e 
das famílias atendidas. 

• Assegurar que as vozes familiares individuais sejam 
compartilhadas para o desenvolvimento profissional dos 
profissionais para promover uma apreciação pelos valores 
culturais das famílias. 

• Fornecer às famílias oportunidades para fortalecer suas 
habilidades de liderança para efetuar mudanças. 
Fornecer 
apoio à criação de habilidades e oportunidades para as 
famílias e os profissionais se envolverem na tomada de 
decisões compartilhada. 

 

 

 
 

• Envolver-se com as famílias para melhorar sua 
compreensão dos sistemas e processos locais, estaduais e 
nacionais de educação, saúde e serviços humanos para 
terem acesso a serviços. 

• Fornecer apoio e oportunidades para o 
envolvimento cívico em tópicos importantes para 
as famílias. 

 
 

 

Apoiar os esforços de envolvimento cívico 

das famílias 

  META 6 do PPPF  



 

 

META 1   Desenvolver sistemas multifacetados de troca de informações entre as famílias e as escolas, 

organizações comunitárias para melhorar o desenvolvimento, a aprendizagem, a saúde e o bem-estar de 

crianças e jovens 
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Trabalhar com famílias enfrentando " 
a falta de moradia (ou a ameaça iminente de 

falta de moradia) apresenta muitos outros 
desafios. Para atender à sua preocupação mais 

urgente, devemos ser capazes de responder 
com apoios concretos. Nenhuma família 

consegue apoiar o bem-estar de seus filhos 
quando suas 

necessidades básicas não estão sendo 

atendidas. 

 
 

O objetivo principal do Envolvimento Familiar é construir relações com as famílias que apoiam a aprendizagem, o 
desenvolvimento, a saúde e o bem-estar contínuos de crianças e jovens. Depois que os profissionais estabelecem a confiança 
no relacionamento com as famílias, eles estão prontos para formar parcerias com as famílias sobre aprendizado, 
desenvolvimento, saúde e bem-estar de seus filhos/jovens. Os profissionais podem apoiar as famílias em seus relacionamentos 
com seus filhos ao conversar com eles sobre o desenvolvimento, aprendizado, saúde e bem-estar. O compartilhamento 
bidirecional de informações sobre seus filhos abre portas para famílias e profissionais se envolverem de forma mais eficaz com 
as crianças. Incentivar as famílias a participar e observar seus filhos nas salas de aula, participar de visitas domiciliares e/ 
ou interagir com os profissionais de saúde, fornece a elas uma oportunidade de se tornar parte da aprendizagem, 
desenvolvimento, saúde e bem-estar de seus filhos fora de casa. Proporciona aos familiares a chance também de aprimorar e 
praticar suas habilidades de envolvimento e liderança. Ao mesmo tempo, o envolvimento com as famílias dessa forma também 
aprimora o conhecimento e a capacidade de um profissional para apoiar o desenvolvimento de uma criança. É importante 
garantir que os profissionais reflitam sobre a acessibilidade (idioma, horário, local etc.) dessas oportunidades de envolvimento 
para criar proativamente meios para o envolvimento que atendam às necessidades das famílias. Igualmente importante é 
conectar famílias com outras famílias e recursos da comunidade para melhorar a aprendizagem, o desenvolvimento, a saúde e o 
bem-estar. 

 

 

• Estabelecer parcerias com as famílias para criar 
pontes entre o desenvolvimento das crianças e o 
aprendizado em casa, na escola e na comunidade. 

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

• Criar oportunidades e meios para famílias, escolas e 
organizações comunitárias, incluindo bibliotecas, 
colaborarem entre si para identificar, compartilhar e ter 
acesso à apoios e recursos relacionados ao 
desenvolvimento infantil, aprendizado, saúde e bem-
estar. 

• Fornecer oportunidades específicas para que 
determinadas famílias se encontrem com profissionais 
para atender a uma necessidade específica. 

• Criar reuniões de grupo para famílias que 
expressem uma necessidade em comum. 

 
 
 

Apoiar as crianças 
e o desenvolvimento da 
juventude, aprendizagem, saúde, 
e bem-estar (DLHW) 

” 



 

 

Identificar desenvolvimento colaborativo e oportunidades de aprendizado 
 entre famílias, escolas e organizações comunitárias  META 2 

DLHWDLHW  
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• Determinar o que as famílias identificam como 
necessidades de aprendizagem, a fim de apoiá-las na 
orientação do aprendizado, desenvolvimento, saúde e 
bem-estar de seus filhos, incluindo diferentes estilos e 
habilidades de aprendizagem das famílias. 

• Valorizar e incorporar a contribuição e liderança da 
família no planejamento e implementação de 
oportunidades de desenvolvimento, aprendizado, saúde e 
bem-estar infantil com os profissionais. 

• Envolver famílias, líderes, educadores e partes 
interessadas da comunidade para identificar 
oportunidades para o compartilhamento de informações 
relacionadas a vários aspectos de desenvolvimento 
infantil, aprendizado, saúde e 
bem-estar. 

• Envolver famílias e organizações para fornecer 
treinamento intersetorial. 

• Criar oportunidades para falar com todas as famílias 
sobre os pontos fortes das crianças para abrir a 
comunicação. 

• Aprimorar a colaboração entre as organizações para 
garantir o uso ideal de recursos (por exemplo, 
tradução, interpretação) para apoiar oportunidades 
de desenvolvimento infantil, aprendizado, saúde e 
bem-estar. 

 

 
 

• Manter as famílias envolvidas e conectadas à sua 
comunidade para facilitar o aprendizado por meio 
de interações com os colegas. 

• Usar a orientação de colega a colega como 
oportunidades para as famílias trocarem informações e 
conhecimentos relacionados ao apoio ao 
desenvolvimento, aprendizado, saúde e bem-estar de 
seus filhos. 

• Apoiar os relacionamentos e interações entre famílias e 
profissionais para compartilhar informações sobre 
desenvolvimento infantil, aprendizado, saúde e bem-
estar. 

• Estabelecer parcerias com as famílias existentes para 
que através dessas possam envolver outras famílias no 
acesso a serviços e apoios relacionados ao 
desenvolvimento infantil, aprendizado, saúde e bem-
estar. 

 

 

  META 3  Envolver as famílias por meio de interações de colegas 
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TRANSIÇÕES E 
ENVOLVIMENTO DA 
FAMÍLIA 

Mudanças nas circunstâncias familiares, experiências, 
estruturas e condições de vida são uma parte normal da 
vida. Cowan (1991) definiu as transições da vida como 
mudanças que "envolvem reorganizações qualitativas do eu 
e do mundo interior, papéis sociais e relacionamentos 
próximos". Algumas transições são desenvolvida 
e previsíveis para um número considerável de famílias, 
enquanto outras não são tanto. As transições de 
desenvolvimento geralmente seguem normas biológicas, 
psicológicas ou sociais, 
e são fortemente influenciadas pela cultura; toda cultura 
define suas próprias transições. 

 
As transições são oportunidades vitais para os profissionais 
envolverem as famílias, fornecerem oportunidades de 
liderança e advocacia. Os profissionais podem ajudar as 
famílias a passar com êxito pelas transições, ajudando-as a 
antecipá-las e estabelecendo planos de transição em conjunto. 
Para os objetivos dessa estrutura, as transições são 
diferenciadas em quatro tipos: criança, juventude e 
desenvolvimento familiar, transições diárias, transições de 
sistemas e transições imprevistas. 

 
• Transições de Desenvolvimento da criança, 

juventude e família são aquelas que surgem como 
resultado de mudanças na idade e fases de 
desenvolvimento de crianças e jovens na família, 
incluindo a transição para a idade adulta jovem. 

• Transições diárias, como o nome sugere, 
surgem das mudanças diárias nas situações e 
circunstâncias enfrentadas pelos familiares. 

• Transições de sistemas são aquelas que surgem 
dentro e por sistemas, quando as famílias precisam 
passar por vários sistemas, como saúde, educação e 
serviços humanos. 

• Além das transições experienciadas por um número 
considerável de famílias, essa Estrutura também se refere 
a Transições imprevistas, que são transições 
geralmente experienciadas por menos famílias. 

 
O Anexo B fornece exemplos das muitas e variadas transições 
que as famílias enfrentam. Embora essa Estrutura distinga 
entre diferentes tipos de transições, é essencial que os 
profissionais reconheçam a natureza vinculada das transições - 
uma transição em qualquer setor do sistema (saúde, serviços 
humanos, 
ou educação) e vivenciada por qualquer familiar pode afetar 
todos os familiares e a experiência dessa família impactar o 
sistema inteiro. 



 

 

19 

 

Anexo B: Tipos diversos de transições 

 
 

• Engravidar 
• Tornar-se pai/mãe (adotivo, 

biológico, local de acolhimento 
etc.) 

• Levar para casa um bebê ou criança (da 
UTIN, hospital, lar adotivo, cuidados 
adotivos etc.) 

• Compreender, aceitar e responder 
ao diagnóstico de uma deficiência 
ou necessidade especial de saúde 

• Reconhecer problemas de saúde, 
obesidade, uso de álcool e substâncias 
ilícitas; 

• Transição da casa e escola para qualquer 
tratamento (por exemplo, abuso de 
substâncias) e de volta para casa e escola. 

• Transição do sistema educacional para o 
ensino pós-secundário, formação 
profissional e sistema de empregos 

• Saída do sistema de assistência social 
• Saída de serviços de educação especial 

usando planejamento e serviços de 
transição secundária individualizados. 

• Mudar da dependência para a 
independência/responsabilidade pessoal 
(por exemplo, começar a dirigir, mudar de 
casa) 

• Abordar a exposição ao álcool, uso de 
substâncias, obesidade e outros 
problemas de saúde 

Reconhecer e atender às necessidades físicas 

Por exemplo, habilidades motoras 
grossas, habilidades motoras finas, visão, 
audição, uso de dispositivos médicos etc. 

Por exemplo, mudanças relacionadas à 
puberdade, higiene pessoal 

Por exemplo, saúde sexual e identidade 
sexual, autocuidado e autogestão da saúde 
e necessidades relacionadas 

Reconhecer e atender às necessidades socioemocionais 

Por exemplo, importância do apego, 
saúde mental do adulto, 
relacionamentos, desenvolvimento 
precoce de habilidades sociais, 
brincadeiras e identificação de emoções 

Por exemplo, desenvolver autoconhecimento, 
autogestão, conhecimento social, 
habilidades de relacionamento e tomada de 
decisão responsável 

Por exemplo, problemas de saúde mental, 
como ansiedade e depressão, pais 
adolescentes, DST, 
namoro/relacionamentos, expectativas de 
gênero, cyber bulling; autoimagem e 
desenvolvimento da identidade infantil 

Reconhecer e atender às necessidades cognitivas 

Por exemplo, desenvolvimento da 
linguagem, leitura para crianças, pré-
alfabetização, brincar com números e 
estruturas (STEM), oportunidades de 
criatividade, números 

Por exemplo, apoiar o 
desenvolvimento da capacidade de se 
envolver em pensamento complexo e 
abstrato, raciocínio, 
tomada de decisão e resolução de 
problemas; apoiar as capacidades da criança 
de regular e coordenar seu próprio 
pensamento 

Por exemplo, apoiar o uso de 
pensamentos complexos por parte dos 
adolescentes para focarem em 
conceitos menos egocêntricos e 
tomada de decisão pessoal; apoiar a 
capacidade em desenvolvimento dos 
adolescentes de focar o pensamento em 
sua função emergente na sociedade adulta 

• Interagir com a criança e a família como profissional de saúde/educação/serviços humanos no decorrer de um dia/semana/mês 
• Necessidade diária de ajuda/serviços médicos 
• Transições diárias (por exemplo, na aula, no almoço, no recreio, no período de descanso, na aula, em um ambiente educacional, para um 

trabalho depois da escola) 
• Mudar de um ambiente educacional pequeno para um ambiente maior 
• Transições nas expectativas relacionadas ao dever de casa, comportamento, uso da tecnologia 
• Transições no idioma entre ambientes (por exemplo, falar no idioma principal e falar em inglês) 

• Aumento da pressão acadêmica 

• Deslocar-se por vários ambientes relacionados à saúde diariamente (por exemplo, assistência principal, especialistas, intervenção 
precoce, terapeutas, coordenadores de assistência etc.) 

• Transição dos cuidados pré-natais para a Educação infantil, para cuidados pediátricos e adultos 
• Transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II e para o Ensino Médio e oportunidades pós-secundárias 
• Deslocar-se por vários ambientes educacionais diariamente (por exemplo, educação e assistência infantil, pré-escola, escola, após a 

assistência etc.) 
• Transições em planos de saúde 
• Passar por mudanças nas recomendações nutricionais 
• Transição de crianças com necessidades médicas complexas ou saúde mental para ambientes escolares e/ou comunitários 

• Transição da intervenção precoce para a educação especial 

• Transições nas estruturas familiares (divórcio, mudanças de custódia, abandono escolar, doença/morte de um familiar • família; 
família militar; família adotiva; família formada pelo bem-estar da criança; avós em custódia, etc.) 

• Transições de moradia (por exemplo, falta de moradia, mudança constante, perda de casa em situação de incêndio, imigração e transição 
temporária) 

• Transições na estabilidade financeira da família (por exemplo, perda de emprego, instabilidade alimentar, vários empregos etc.) 
• Transição em sistemas de disciplina (por exemplo, práticas de suspensão e expulsão) 

Adolescência a juventude Ensino Fundamental I ao Ensino 
Fundamental II 

Pré-natal nos primeiros anos 
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Seguindo os exemplos de várias transições, o Anexo C inclui sugestões de práticas que as organizações podem implementar 
para ajudar as famílias a fortalecer sua capacidade de passar por elas. O Anexo também indica os Elementos da Estrutura 
associados a cada prática de transição, através dos pontos apresentados na seção anterior deste documento. 

Várias práticas ajudam famílias, jovens e crianças a antecipar e passar por transições específicas no setor de educação, de saúde 
e de serviços humanos. No entanto, existem algumas práticas destacadas nos elementos da Estrutura que podem ser aplicadas 
de forma mais geral às transições, independentemente do setor do sistema em que ocorrem. Essas práticas incluem, mas não 
estão limitadas a: 

• Incluir a voz da família e da juventude na identificação de práticas eficazes para passar por transições; 
• Apoiar as famílias em espaços e locais onde já se encontram, a fim de fornecer informações sobre transições; 

• Usar vários modos de compartilhamento de informações, incluindo redes sociais, com base na preferência da família; 

• Fornecer informações e recursos sobre transições nos idiomas falados pelas famílias atendidas; e 
• Colaborar com escolas, famílias, assistência médica e organizações comunitárias para ajudar na antecipação e no 

enfrentamento de transições. 

As organizações com as famílias são incentivadas, a refletir sobre suas práticas gerais de transição, além daquelas relacionadas 
ao setor específico associado à organização (por exemplo, educação, saúde ou serviços humanos). 

Anexo C: Exemplos de práticas de transição 

Práticas de transição relacionadas à saúde 

Envolver os profissionais de saúde para ajudar a compartilhar informações com as famílias sobre desenvolvimento 
infantil, transições de vida antecipadas ou/e imprevistas, entre outros problemas de saúde. 

Fornecer oportunidades para compartilhar informações (por exemplo, educação pré-natal, educação dos 
pais/responsáveis, grupo de pais/responsáveis, treinamentos em grupos) sobre desenvolvimento geral da criança ou 
tópicos específicos, como questões pós-parto, nutrição, saúde da criança, marcos do desenvolvimento e orientações 
antecipadas e transição para jovens na idade adulta. 

Oferecer visitas em casa/coordenador de envolvimento da família/assistente social/enfermeiro. 

Fornecer educação sobre a elegibilidade para serviços de saúde (por exemplo, MassHealth, Programa de Assistência 
Nutricional Suplementar/SNAP; Mulheres, bebês e crianças/WIC) e identificar uma pessoa importante para a 
coordenação de cuidados que possa trabalhar em toda a comunidade e em todos os sistemas. 

Envolver pediatras, obstetras e outros profissionais médicos nos esforços de extensão comunitária. 

Estabelecer relações com parceiros de saúde da comunidade, como intervenção precoce, escolas locais e/ou 
prestadores de cuidados de saúde para adultos. 

Investir em treinamento e desenvolvimento profissional de enfermeiros escolares. 

Fornecer serviços comunitários, como uma clínica de saúde, despensa de alimentos, clínicas odontológicas e serviços 
de visão nas escolas. 

Proporcionar oportunidades seguras de apoio às famílias para lidar com o diagnóstico de uma deficiência/necessidade 
de saúde especial, estabelecer um grupo de apoio. 

Fornecer oportunidades seguras de apoio às famílias para superarem a morte de seus filhos, criando um grupo de 
apoio de luto. 

Garantir a disseminação da educação de saúde sexual entre crianças e jovens.   

Criar campanhas de mídia para reforçar mensagens positivas de saúde. 

Educar as famílias sobre os direitos dos jovens relacionados aos serviços de saúde e saúde mental e como participar do 
sistema de saúde mental. 

Educar as famílias sobre a transição de cuidados de saúde pediátricos para adultos. 

Realizar avaliações precoces de alta qualidade de crianças. 

Criar recursos para as famílias compartilharem com os jovens, incluindo como escolher um PCP. 

Fornecer treinamento sobre análises para identificar jovens em risco de abuso de 

substâncias. Fornecer treinamento familiar sobre tutela e seu papel na saúde da criança. 
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Realizar atividades de mapeamento para entender os apoios, serviços e sistemas existentes e usar essas informações 
para ajudar a criar serviços completos para as famílias. 

 
 
 
 

 

 

Assegurar-se de que a família conheça todas as organizações/profissionais em sua comunidade específica e facilitar 
oportunidades para que construam relacionamentos com as famílias para ajudá-las a se sentirem acolhidas. 

Criar um sistema de admissão centralizado para os apoios à família. 

Fornecer educação sobre a elegibilidade para serviços humanos (por exemplo, moradia, apoio à segurança alimentar e 
assistência de aquecimento) e identificar uma pessoa para a coordenação de serviços que possa trabalhar em toda a 
comunidade e entre os sistemas. 

Vincular serviços oferecidos pela saúde/hospitais locais, pediatras, saúde mental, agências de serviços humanos para 
detecção e intervenção precoces. 

Conectar-se com organizações religiosas, autoridades habitacionais, departamentos de recreação, programas de 
Educação Infantil, WIC, comissão para pessoas com deficiências e outros programas comunitários para disseminação 
organizada e sistemática de informações e recursos. 

Criar um plano de ação para alívio de desastres para ajudar comunidades e famílias a se prepararem. 

Fornecer serviços como acesso a serviços de saúde mental por meio de agências de serviços humanos, incluindo, 
entre outros, centros de violência doméstica. 

Conectar famílias com organizações comunitárias como a United Way e os recursos que essas agências oferecem. 

Fornecer recursos, como transporte, para ajudar as famílias a terem acesso a oportunidades de envolvimento familiar. 

Criar programas de apoio à família/grupos de apoio a jovens com foco em treinamento e desenvolvimento de 
habilidades. 

 

 
Desenvolver centros juvenis para que os jovens tenham lugares para ir depois da escola, orientação, treinamento etc. 

 

  

Facilitar a colaboração entre hospitais locais, departamentos policiais e outras organizações que abordam o uso de 
substâncias. 

 

 Oferecer treinamento sobre trauma para profissionais de saúde mental nas escolas e por outras organizações da 
comunidade. 

 

Práticas de transição relacionadas a serviços humanos 
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Práticas de transição relacionadas à educação: 

Incentivar práticas de sessões abertas, visitas de ensino domiciliar, PTA/PTO, reuniões de colaboração de locais de 
assistência infantil, serviços sociais e familiares, orientações sobre programas para avançar/intensificar, visitas de 
administradores a escolas grandes, reuniões do diretor com cada aluno (novo) e famílias. 

Com a orientação das famílias, adicionar itens culturais ao currículo (conteúdo e itens especiais). 

 
 
Ajudar crianças/jovens a identificar adultos confiáveis em ambientes variados. 

Realizar estratégias com as famílias para abordar as faltas e a evasão escolar. 

Incentivar os apoios de transição, como o uso de um formulário de transição, para compartilhar informações com 
famílias, escolas e programas comunitários, estabelecer conexões entre funcionários em programas diversos e 
roteiros de transição para as famílias. 

Fornecer para as necessidades de transporte entre os ambientes educacionais. 

Estabelecer oportunidades de colaboração com escolas, programas de educação e cuidados infantis, outras 
organizações comunitárias e famílias para apoiar a transição para a Educação Infantil. 

Planejar e garantir transferências eficazes entre os ambientes educacionais.  

Iniciar programas de amigos/parceiros para ajudar as famílias a aprenderem a usar 

tecnologias. 

Estabelecer espaços projetados intencionalmente para famílias em escolas de Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II 
 e Ensino Médio. 

Comunicar-se com as famílias sobre políticas federais, estaduais e locais de educação. 

Incentivar o aconselhamento múltiplo para ajudar a se preparar para as transições. 

Criar programas de estudo de trabalho para testar carreiras; proporcionar estágios aos jovens. 

Educar as famílias sobre horários do Ensino Médio, seleção de cursos e as implicações nas opções pós-secundárias. 

Educar crianças/jovens sobre como lidar com a pressão dos colegas, bullying/assédio moral/assédio, dinâmicas de 
poder de alunos, redes sociais. 

Fornecer dias de intensificação/programas como a 1ª geração indo a faculdade – First Generation College e 100 
Males to College- 100 homens para a faculdade para construir parcerias entre escolas de ensino médio e faculdades. 

Fornecer às famílias recursos como treinamentos educativos, grupos de apoio e exames relacionados ao 
desenvolvimento, aprendizado, saúde e bem-estar. 

Ajudar os profissionais a entender o desenvolvimento infantil, a aprendizagem, a saúde e o bem-estar, incluindo 
práticas de ensino com a criação de ambientes de aprendizado seguros e de apoio, ao mesmo tempo em que 
incorporam valores culturais. 

Fornecer formação para profissionais, distritos, administradores de escolas, educadores e famílias sobre suspensões, 
expulsões e alternativas à disciplina. 
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FORTALECIMENTO 
DA CAPACIDADE 
PARA O ENVOLVIMENTO 
DA FAMÍLIA 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
O fortalecimento da capacidade do envolvimento da família 
vai além de fornecer aos profissionais recursos e aumentar 
sua experiência para envolver as famílias de forma 
significativa, mudar a mentalidade e criar uma cultura 
organizacional de envolvimento da família. Uma mudança 
cultural de entender o envolvimento da família não só como 
atos aleatórios de envolvimento dos pais/responsáveis mas 
para um processo intencional, contínuo e consistente 
de envolvimento familiar. O fortalecimento da capacidade 
começa com a ênfase da organização no envolvimento da 
família como uma prioridade fundamental e se baseia no 
envolvimento e apoio de todos os membros da organização 
nas atividades e nos esforços do envolver as famílias. Criar 
uma cultura de envolvimento da família em uma 
organização inclui: 

 
• Funcionários e liderança aprenderem uns com os outros 

sobre práticas eficazes de envolvimento da família e 
adoção de práticas compartilhadas para fortalecer a 
capacidade de toda a agência; 

• Reconhecer os pontos fortes da família durante o 
envolvimento, e simultaneamente identificar e 
trabalhar para eliminar barreiras; 

• Apoiar os funcionários a se envolverem intencionalmente 
e trabalharem em colaboração com grupos/organizações 
comunitárias e famílias que servem, para determinar as 
melhores formas para o envolvimento da família; 

• Organizações que buscam intencionalmente reconhecer e 
criar práticas para desmantelar o racismo institucional e 
estrutural, vieses individuais e preconceitos implícitos e 
explícitos; 

• Profissionais que aproveitam oportunidades para criar 
relacionamentos equilibrados com famílias que 
incluem responsabilidade compartilhada; e 

• Famílias e jovens que têm voz na definição e 
criação de oportunidades de envolvimento da 
família e da juventude. 

 
Com base no princípio da cultura de envolvimento da família, 
uma organização pode usar as estratégias a seguir para incluir 
no plano sistêmico de envolvimento da família, o que inclui 
aumentar a capacidade de seus profissionais de implementar 
atividades de envolvimento e, ao mesmo tempo, aumentar as 
habilidades e a capacidade das famílias. Embora não seja nem 
um pouco exaustiva, a lista mostrada no Anexo D é um ponto 
de partida para as organizações refletirem sobre suas práticas 
atuais de envolvimento da família e identificarem pontos 
fortes e fracos 
na prática existente. Embora sejam apresentado as 
práticas individualmente para cada uma das quatro áreas 
de fortalecimento da capacidade, elas são 
interdependentes na prática e no impacto. Rubricas de 
autoavaliação mais específicas serão desenvolvidas como 
parte do plano de implementação.

FUNCIONÁRIOS 
Estratégias 

FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL 

Estratégias 

DESENVOLVIMENTO  
DE RECURSOS 

AVALIAÇÃO 

Estratégias 
Estratégias 
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Estratégias dos 
funcionários 

 
Para criar uma cultura organizacional e um ambiente que 
apoiem o envolvimento da família, é necessário refletir 
sobre as habilidades e a capacidade de todos os 
funcionários de se envolverem com as famílias, em todas as 
funções e níveis de 
responsabilidade, desde da equipe da linha de frente à 
liderança organizacional. Ter uma equipe cujo trabalho seja 
focado no envolvimento da família pode ser um grande 
recurso para o fortalecimento de parcerias com as famílias, 
porém é essencial que as organizações foquem na capacidade 
de todos os funcionários de uma organização para garantir 
que as famílias se sintam apoiadas e valorizadas em todas as 
suas interações e oportunidades de envolvimento. 

 
 

A equipe de liderança apoia os familiares à medida que desenvolvem habilidades como defensores e líderes. A 

equipe de liderança assegura que a equipe reflita a diversidade de famílias que atende. 

A equipe de liderança prioriza a contratação de funcionários bilíngues e biculturais, a fim de reduzir as barreiras 
linguísticas e culturais das famílias no acesso às oportunidades de envolvimento da família. 

A equipe de liderança reconhece que é essencial que toda a equipe apoie o envolvimento da família e que 
construa relacionamentos com as famílias. 

 

Todos os níveis de equipe apoiam o envolvimento da família (exemplos de funções podem incluir, entre outros: 
paraprofissionais, zeladores, motoristas de ônibus, agentes comunitário, profissionais de saúde, bibliotecários, 
funcionários de abrigos). 

Os funcionários e os líderes vinculam as famílias às oportunidades da comunidade para estabelecer contatos, atividades 
voluntárias, estágios e outras experiências que podem expandir seus interesses pessoais e profissionais. 

 

Há funcionários dedicados ao envolvimento da família para garantir a implementação de estratégias eficazes do 
envolvimento familiar por meio de treinamento, avaliações de necessidades, identificação de recursos etc. Além 
disso, há funcionários dedicados ao envolvimento da família para formar parcerias com as famílias, identificar os 
serviços necessários e fornecer apoio às famílias. 

Em colaboração com as famílias, funcionários e líderes, identificam oportunidades para apoiarem as famílias no 
desenvolvimento, a aprendizagem, a saúde e o bem-estar de seus filhos. 

Todos os funcionários têm tempo e fazem esforços para se envolver com as famílias. 

Todos os funcionários reconhecem que a comunicação aberta e os relacionamentos positivos são a base do 
envolvimento efetivo da família. 

Todos os funcionários têm oportunidades e tempo de participar de formações e do treinamento sobre o tema de 
envolvimento da família. 

 

Todos os funcionários têm tempo para refletir enquanto trabalham rumo às metas individuais e organizacionais de 
envolvimento da família. 

Todos os funcionários têm acesso a recursos para apoiar seus esforços contínuos de envolvimento da família. 

Todos os funcionários são treinados e possuem ferramentas para atender às necessidades da família, como bancos 
de dados de recursos da comunidade, conhecimento sobre desenvolvimento infantil e informações sobre as 

próprias famílias. 
Todos os funcionários criam oportunidades efetivas e intencionais para apoiar as famílias como principal especialista e 
defensora do desenvolvimento, aprendizado, saúde e bem-estar de seus filhos. 

 

      Todos os funcionários têm acesso a recursos para colaborar com outras agências, como intervenção precoce, Head 
Start, WIC, centros comunitários de saúde, Título V de bibliotecas de saúde materno-Infantil, museus, escolas, instituições 
de ensino superior e abrigos locais para apoiar as famílias. 

As famílias fazem parte da tomada de decisão colaborativa, juntamente com a equipe e a equipe de liderança. 
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Estratégias de formação e de 
desenvolvimento profissional 

A formação e o desenvolvimento profissional de 
profissionais e famílias são um meio importante pelo qual 
as organizações podem fortalecer as competências de 
famílias e profissionais para construir parcerias 
significativas e equilibradas. A 
Estrutura de Dupla Capacidade- Dual Capacity Framework 
para o envolvimento da família (Mapp e Kuttner, 2013) inclui 
a importância de desenvolver as capacidades, conexões, 
confiança e cognição das famílias e profissionais relacionados 
ao envolvimento. Além disso, a Associação de Programas de 
Saúde Materna e Infantil (AMCHP) afirma que “os líderes 
podem ser desenvolvidos aprimorando a capacidade natural 
de alguém com o desenvolvimento de habilidades aprendidas 
- por meio de oportunidades de aprendizado formais e 
informais, experiência, diálogo, mentoria, modelagem de 
papéis, feedback, orientação, consultoria, treinamento e 
muito mais." Fornecer treinamento de 2 horas sem mentoria 
ou 

acompanhamento de oportunidades de reflexão não são tão eficazes no fortalecimento de competências e na mudança de 
práticas como quando esses apoios adicionais são incluídos como parte de um plano abrangente de treinamento e de 
desenvolvimento profissional (Artman-Meeker, Fettig, Barton, Penny e Zeng, 2015). 

 

  Vários possíveis tópicos de envolvimento da família são abordados como parte do desenvolvimento profissional 
(pré-serviço ou em serviço) e/ou treinamentos em andamento, incluindo (mas não limitado a): 

— Desenvolver relacionamentos individuais com as famílias e (re)construir confiança; 

— Incorporar estratégias de envolvimento da família na prática cotidiana; 

— Trabalhar com famílias de outras culturas, idiomas e sistemas de crenças; 

— Eliminar o racismo sistêmico e individual e o viés implícito; 

— Escuta ativa; 

— Criar agência das famílias para garantir que elas tenham uma voz ativa nas iniciativas de envolvimento da família; 

— Construir relacionamentos com as famílias por meio de práticas como visitas domiciliares; 

— Pais/responsáveis envolvidos; 

— Questões de desenvolvimento de crianças e jovens e falar com as famílias sobre essas questões; 

— Aplicação dos Princípios do design universal de práticas eficazes de envolvimento da família; 

— Promover a voz e o envolvimento dos jovens em tópicos de transição (por exemplo, vida pós-secundária, assistência médica). 

— Informações sobre recursos e apoios existentes da comunidade. 

O desenvolvimento profissional é combinado com oportunidades para praticar as habilidades ensinadas e inclui 
treinamento. 

 

O desenvolvimento profissional na forma de comunidades de prática é oferecido aos funcionários continuamente. 
São oferecidas oportunidades de desenvolvimento profissional para funcionários e liderança sobre como 

promover a adesão, priorizar e apoiar o profissionalismo relacionados ao envolvimento da família e a construção 
de relacionamentos. 

 

As oportunidades de desenvolvimento profissional são planejadas em colaboração e estão abertas a um público mais 
amplo (saúde, serviços humanos e educação) do que apenas a equipe de uma organização. 

Após o desenvolvimento profissional e os treinamentos, há feedback, consultoria e 

  oportunidades de orientação para promover a incorporação e reflexão das estratégias de envolvimento da família no 
trabalho diário. 

Juntamente com a equipe e a liderança, as famílias também recebem treinamento e apoio que desenvolvem suas 
habilidades e competências para envolver-se no desenvolvimento, aprendizado, saúde e bem-estar de seus filhos. 

 



 

 

26 

 

 

 
 
 
 

 
Estratégias de 
desenvolvimento de 
recursos 

O acesso aos recursos é um componente importante no 
fortalecimento das competências de famílias e profissionais. 
O envolvimento autêntico com as famílias, com sua voz 
representada no planejamento e na implementação, é um 
elemento importante para o trabalho de envolvimento da 
família, incluindo o desenvolvimento de recursos. Embora 
alguns recursos tenham um custo financeiro associado a 
eles, nem todos têm. Compreender e potencializar os 
recursos atualmente disponíveis (por exemplo, na Internet, 
na comunidade) é uma estratégia importante para apoiar o 
desenvolvimento e uso eficazes de recursos. Além disso, em 
parceria com as famílias, dedicar-se a construir 
relacionamentos com outras 
organizações da comunidade garante que os profissionais 
estejam preparados para conectar as famílias aos recursos para 
suprir suas necessidades e o que estiver disponível. 

Funcionários e liderança criam um ambiente acolhedor para todas as famílias; um espaço que apoia interações positivas 
e construção de relacionamentos sólidos. 

Os funcionários e a liderança criam um roteiro da comunidade para ajudar a reconhecer e reunir todos os 
recursos da comunidade (profissionais, organizações, serviços) disponíveis para as famílias. 

 

A equipe e a liderança fazem esforços intencionais para compreender as barreiras ou os desafios que as famílias 
enfrentam ao acessar as oportunidades de acesso ou oportunidades de liderança, identificando soluções de forma 

colaborativa. 
Os funcionários recebem as ferramentas necessárias para ter êxito no envolvimento de famílias (por exemplo, telefones, 
iPads, espaço). 

 

Os funcionários garantem que todos os materiais e recursos estejam disponíveis em vários idiomas e que reflitam as 
variadas culturas das famílias. 

Há recursos para que os profissionais estejam disponíveis fora do horário de trabalho para se envolver com as famílias. 

A organização estabelece parcerias com famílias, escolas, prestadores de serviços de saúde e agências da comunidade 
para identificar os modos preferidos de comunicação das famílias e desenvolver um plano de divulgação. 

As famílias têm a oportunidade de participar de atividades de liderança, como conselhos de políticas. 
 

As famílias recebem apoio para participar, incluindo, mas não limitado a: transporte, bolsas, assistência infantil e 
serviços de tradução. 

 
 
 

 

Trabalho para uma organização que prioriza a importância de os funcionários estabelecerem relações com as 
famílias. O conhecimento, as habilidades e as estratégias que adquiri com os recursos de envolvimento da 

família, incluindo treinamento, me ajudaram a me sentir mais confiante e competente em minha capacidade de 
interagir com as famílias e trabalhar com elas em parceria. 

-UM PROFISSIONAL- 

” 

” 
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Estratégias de avaliação 

A avaliação é um componente importante para entender 
melhor o impacto que as oportunidades de envolvimento da 
família têm em crianças, jovens, famílias e profissionais. A 
avaliação deve incluir métodos qualitativos e quantitativos de 
coleta de dados que reflitam o número de oportunidades 
oferecidas e os participantes atendidos, além do impacto que 
essas oportunidades têm nos resultados para o público-alvo. 
A avaliação deve ser planejada antes da implementação das 
oportunidades de envolvimento da família e deve começar 
com uma reflexão sobre quais são os objetivos da 
oportunidade, seguido por um plano de como a organização 
documentará se os objetivos foram atingidos. Uma reflexão 
sobre como os dados da avaliação serão usados deve ser 
considerada ao determinar o plano de avaliação de 
oportunidades. 

 

 

 

A equipe de liderança incentiva a equipe a se envolver no processo de melhoria contínua da qualidade através do uso de 
recursos, como comunidades de aprendizagem e painéis de dados. 

Os funcionários e a liderança comprometem-se a avaliar suas práticas de envolvimento da família. 

A equipe e a liderança identificam uma visão clara do envolvimento da família com objetivos mensuráveis que usam 
para orientar as práticas de avaliação. 

Os funcionários se envolvem na coleta de dados do nível da família usando várias fontes. 

A equipe e a liderança usam dados para acompanhar o progresso da família e da organização. 

A equipe e a liderança fazem esforços comparáveis para coletar dados de esforços (processo) e efeitos 

(resultado). A equipe e a liderança fazem esforços comparáveis para coletar dados qualitativos e quantitativos. 

Os funcionários e a liderança envolvem as famílias em todos os níveis de contribuição e de avaliação. 
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Para resumir, os princípios orientadores do envolvimento da família e os quatro elementos que convertem os princípios em 
prática apresentados em Uma estrutura para o Pré-natal por meio do envolvimento da família de jovens em 

Massachusetts refletem uma mudança de mentalidade do envolvimento dos pais (algo que fazemos para as famílias) para 
o envolvimento da família (algo que fazemos em parceria com as famílias). Esses princípios de envolvimento da família e 
esses elementos fornecem aos professionais uma base teória sólida para seu trabalho com as famílias. A seção de transições 
deste roteiro de envolvimento da família ajuda os professionais a aplicar os princípios baseados em pesquisas, ao mesmo 
tempo em que ajuda as famílias a passarem com êxito pelas muitas e várias transições da vida. Finalmente, a seção de 
capacitação fornece sugestões de estratégias para criar uma organização que pratique o envolvimento da família 
culturalmente responsivo, que inclui funcionários, desenvolvimento professional, desenvolvimento de recursos e de 
avaliação. Todos esses componentes funcionam em conjunto para estabelecer parcerias dos profissionais, organizações e 
comunidades com as famílias, para passar da fase de planejamento e de concepção para a implementação real de 
estratégias autênticas de envolvimento da família que atendam às necessidades individuais das famílias. 
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Recursos federais 

 
Abaixo estão alguns recursos on-line úteis que os profissionais 
podem usar para obter mais conhecimento e saber mais sobre o 
envolvimento da família. Embora não seja uma lista exaustiva, 
esses recursos são um bom início para os profissionais 
começarem a aplicar essa Estrutura e a colocar em prática os 
conceitos abordados nela. Alguns desses recursos também 
fornecem links para outros recursos.6 

Declaração de política do Departamento de Educação dos EUA sobre o envolvimento da família da Educação Infantil até as primeiras séries 

Secretaria de Informações sobre bem-estar da criança. Envolvimento da família: Parceria com famílias para melhorar resultados de 
bem-estar de crianças  

Página do Envolvimento da família da Secretaria de informações sobre bem-estar da criança 

Recursos do Departamento de informações sobre bem-estar da criança em pais, responsáveis e familiares envolventes do 

Departamento do Head Start, Estrutura do Head Start de Envolvimento dos Pais/Responsáveis, da Família e da Comunidade. 

Administração de crianças, jovens e famílias Abordagens de integração que priorizam e aprimoram o envolvimento dos pais e 
responsáveis  

Departamento de Educação dos EUA Página de envolvimento da família e da comunidade 

Partners in Education (Parceiros na educação): Uma estrutura de capacitação dupla para parcerias de família-

escola Conjunto de ferramentas para novos alunos do Departamento de Educação de Estabelecimento de 

parcerias com famílias 

Centros de controle e prevenção de doenças. Envolvimento Estratégias para envolver os pais e responsáveis na saúde escolar. 

Centros de controle e de prevenção de doenças. Promoção do envolvimento dos pais e responsáveis na saúde escolar: Guia do 
facilitador de desenvolvimento da equipe 

Youth.gov's Página de envolvimento da família 

Centro de Saúde Mental e Justiça Juvenil dos EUA Envolvimento da família no sistema de justiça juvenil 

Centro de Saúde Mental da Justiça Juvenil da Família dos EUA Inventário de Recursos: Uma visão geral dos recursos para família, 
juventude e funcionários 

Conjunto de Ferramentas de envolvimento da família Build initiative: http://buildinitiative.org/Resources/FamilyEngagementToolkit.aspx 

Instituto de Assistência Centrada no Paciente e na Família Engajamento individual e familiar na população do Medicaid: 
Melhores práticas e recomendações emergentes 

 

6 Uma referência neste documento a quaisquer produtos, processos ou serviços comerciais específicos, ou o uso de qualquer nome comercial, de uma empresa ou corporação é 
para informação e conveniência do público e não constitui endosso ou recomendação de nenhuma das agências representadas na aliança estadual e/ou regional 

 
 

 
RECURSOS 

https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/ecd/16_0152reportclean_logos.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/f_fam_engagement.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/f_fam_engagement.pdf
https://www.childwelfare.gov/pubPDFs/f_fam_engagement.pdf
https://www.childwelfare.gov/topics/famcentered/engaging/fathers/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/pfce-framework.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/assets/acffatherhoodim_final.pdf
https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/assets/acffatherhoodim_final.pdf
https://www.ed.gov/parent-and-family-engagement
https://www2.ed.gov/documents/family-community/partners-education.pdf
https://www2.ed.gov/documents/family-community/partners-education.pdf
https://www2.ed.gov/documents/family-community/partners-education.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/newcomers-toolkit/chap5.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/newcomers-toolkit/chap5.pdf
https://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/pdf/parent_engagement_strategies.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/parentengagement/pdf/parentengagement_facilitator_guide.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/parentengagement/pdf/parentengagement_facilitator_guide.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/parentengagement/pdf/parentengagement_facilitator_guide.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/parentengagement/pdf/parentengagement_facilitator_guide.pdf
https://youth.gov/youth-topics/family-engagement
https://www.ncmhjj.com/wp-content/uploads/2016/09/Family-Involvement-in-the-Juvenile-Justice-System-for-WEBSITE.pdf
file:///C:/Users/londher/Downloads/Family_Involvement_Resource_Inventory__An_overview_of_resources_for_family_youth_and_staff.pdf
file:///C:/Users/londher/Downloads/Family_Involvement_Resource_Inventory__An_overview_of_resources_for_family_youth_and_staff.pdf
file:///C:/Users/londher/Downloads/Family_Involvement_Resource_Inventory__An_overview_of_resources_for_family_youth_and_staff.pdf
file:///C:/Users/londher/Downloads/Family_Involvement_Resource_Inventory__An_overview_of_resources_for_family_youth_and_staff.pdf
http://buildinitiative.org/Resources/FamilyEngagementToolkit.aspx
https://www.ipfcc.org/bestpractices/Individual-Engagement.pdf
https://www.ipfcc.org/bestpractices/Individual-Engagement.pdf
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Administração de recursos e serviços de saúde materna e infantil: Página de envolvimento da família. 

Departamento de planejamento, pesquisa e avaliação: Abordagens para o envolvimento dos pais e responsáveis e as 
experiências deles em Programas de visitas domiciliares 
Conferência de Legislaturas Estaduais dos EUA: Envolvimento da juventude: Extensão do Conjunto de ferramentas da política de assistência social 

Recursos do estado 

Conjunto de ferramentas de envolvimento dos pais nas Escolas Públicas de Boston para educadores: https: 
//www.bostonpublicschools. 
org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/112/Pages%20from%20ParentEngagement%20 
ToolkitForEducatorsPart2FINALpdf.pdf 

Estrutura de envolvimento da família: Uma ferramenta para os distritos escolares da Califórnia. 
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/ documents/famengageframeenglish.pdf 

Resumo do que funciona nº 9: Envolvimento da família: 
https://data.calschls.org/resources/S3_WhatWorksBrief9_ FamilyEngagement_final.pdf  

Conselho Estadual de Educação da Carolina do Norte e Departamento de Ensino Público e de Envolvimento dos 
pais/responsáveis da família: Um guia para o envolvimento eficaz dos pais e responsáveis, da família e da comunidade nas 
escolas da Carolina do Norte  

Exemplo de boas práticas do Departamento de Educação de Ohio para o envolvimento dos 

pais/responsáveis nas escolas Dicas e estratégias para aumentar o envolvimento dos pais e da família 

nas escolas da Virgínia Rede de escolas dos EUA com parceria com a Johns Hopkins 

Conselho Estadual de Educação de Illinois Estrutura de envolvimento da família: Um guia para distritos escolares de Illinois, 
escolas e famílias 

A aliança de envolvimento da família de Maryland: Infantil: Visão 

Conselho Consultivo de Pais do Estado de Arkansas O guia para promover o envolvimento da família de Arkansas 

Recursos de fundações/agências/organizações de pesquisa 

Iniciativa da paternidade dos EUA: O fator pai - incluindo pais em serviços humanos Instituto de 

Desenvolvimento Infantil Negro dos EUA: Página de envolvimento da família. 

Além dos atos aleatórios: O envolvimento da família, da escola e da comunidade como parte integrante da reforma da educação.  

Projeto centrado no homem: Uma ferramenta inovadora para a aprendizagem profissional no envolvimento da família. 
https://globalfrp. org/content/download/295/3154/file/GFRP_Human-CenteredDesignGuide.pdf 

Uma ferramenta para o envolvimento transformador da família: Um comentário sobre o manual de envolvimento da 
família. https:// globalfrp.org/content/download/626/4938/file/GFRP_PlaybookCommentary.pdf 

Bibliotecas públicas envolvem famílias no STEM. https://globalfrp.org/content/download/472/4130/file/GFRP_ 
STEMPolicyBrief_2019.pdf 

Lucile Packard Foundation for Children's Health’s (Fundação Lucile Packard para a Saúde da Criança) Envolver as famílias na 
melhoria do sistema de saúde para crianças com necessidades especiais de saúde 

Centro de Excelência de Saúde Mental de Crianças e Jovens de Ontario: Melhores práticas no envolvimento de famílias  e de 
saúde mental de crianças e jovens 
Seis elementos essenciais da transição dos cuidados de saúde: gottrantisiton.org 

Democracia cotidiana: Ideias e ferramentas para a mudança na comunidade 

https://mchb.hrsa.gov/training/hi-family-involvement.asp
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/76116/2000537-Approaches-to-Father-Engagement-and-Fathers-Experiences-in-Home-Visiting-Programs.pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/76116/2000537-Approaches-to-Father-Engagement-and-Fathers-Experiences-in-Home-Visiting-Programs.pdf
https://www.urban.org/sites/default/files/publication/76116/2000537-Approaches-to-Father-Engagement-and-Fathers-Experiences-in-Home-Visiting-Programs.pdf
http://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/cyf/Extending_Foster_Care_Policy_Toolkit_2.pdf
http://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/cyf/Extending_Foster_Care_Policy_Toolkit_2.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/112/Pages%20from%20ParentEngagement%20ToolkitForEducatorsPart2FINALpdf.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/112/Pages%20from%20ParentEngagement%20ToolkitForEducatorsPart2FINALpdf.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/112/Pages%20from%20ParentEngagement%20ToolkitForEducatorsPart2FINALpdf.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/112/Pages%20from%20ParentEngagement%20ToolkitForEducatorsPart2FINALpdf.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/documents/famengageframeenglish.pdf
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/pf/documents/famengageframeenglish.pdf
https://data.calschls.org/resources/S3_WhatWorksBrief9_FamilyEngagement_final.pdf
https://data.calschls.org/resources/S3_WhatWorksBrief9_FamilyEngagement_final.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/parents/toolkit/guide.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/parents/toolkit/guide.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/parents/toolkit/guide.pdf
http://www.ncpublicschools.org/docs/parents/toolkit/guide.pdf
https://education.ohio.gov/Topics/Student-Supports/Family-and-Community-Engagement/Getting-Parents-Involved/Sample-Best-Practices-for-Parent-Involvement-in-Sc
https://education.ohio.gov/Topics/Student-Supports/Family-and-Community-Engagement/Getting-Parents-Involved/Sample-Best-Practices-for-Parent-Involvement-in-Sc
http://www.doe.virginia.gov/support/virginia_tiered_system_supports/training/cohort/2012/apr/tips_and_strategies.pdf
http://www.doe.virginia.gov/support/virginia_tiered_system_supports/training/cohort/2012/apr/tips_and_strategies.pdf
http://nnps.jhucsos.com/
https://www.isbe.net/Documents/fe-guide.pdf
https://www.isbe.net/Documents/fe-guide.pdf
https://www.isbe.net/Documents/fe-guide.pdf
https://www.isbe.net/Documents/fe-guide.pdf
http://arheadstart.org/Arkansas%20Family%20Engagement%20ReportRevised.pdf
https://www.fatherhood.org/fatherhood/including-fathers-in-human-services
https://www.nbcdi.org/what-we-do/family-engagement
https://www.sedl.org/connections/engagement_forum/beyond_random_acts.pdf
https://www.sedl.org/connections/engagement_forum/beyond_random_acts.pdf
https://globalfrp.org/content/download/295/3154/file/GFRP_Human-CenteredDesignGuide.pdf
https://globalfrp.org/content/download/295/3154/file/GFRP_Human-CenteredDesignGuide.pdf
https://globalfrp.org/content/download/626/4938/file/GFRP_PlaybookCommentary.pdf
https://globalfrp.org/content/download/626/4938/file/GFRP_PlaybookCommentary.pdf
https://www.lpfch.org/publication/engaging-families-improving-health-care-system-children-special-health-care-needs
https://www.lpfch.org/publication/engaging-families-improving-health-care-system-children-special-health-care-needs
https://www.lpfch.org/publication/engaging-families-improving-health-care-system-children-special-health-care-needs
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
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Um guia curto de pesquisa de ação participativa da comunidade: Um guia do laboratório de pesquisa da comunidade 

Centro de Estudo de Políticas Sociais, MANIFESTO pela equidade racial e liderança dos pais nos sistemas de Educação Infantil 

 
Livros selecionados sobre o tema do envolvimento da família 

Donohue, C. (2017). Family Engagement in the Digital Age (Envolvimento da família na era digital em tradução livre) (ed.). Nova Iorque, NY: 
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to Work with Diverse Families (O modelo de envolvimento da família CRAF-E4:construindo a competência dos 
profissionais para trabalhar com diversas famílias em tradução livre). Waltham, MA: Elsevier 

Kiyama, JM, Harper, C., Ramos, D., Aguayo, D., Page, LA, e Riester, KA (2015). Parent and Family Engagement in 
Higher Education (Envolvimento dos pais e da família no ensino superior em tradução livre). Hoboken, NJ: Wiley 
Periodicals. 

Instituto de Qualidade da Saúde da Criança dos EUA (2018). Guia de envolvimento da família. The role of Family Health 
Partners in Quality Improvement within a Pediatric Medical Home (O papel dos parceiros de saúde da família na melhoria da 
qualidade em um local médico pediátrico em tradução livre). 

Powers, J. (2016). Parent Engagement in Early Learning (Envolvimento dos pais na aprendizagem da Educação Infantil em tradução livre) (2ª Ed.). 
St. Paul, MN: Redleaf Press. 

Redding, S., Murphy, M., e Sheley, P. (2011). Manual de envolvimento da família e da comunidade. Charlotte, NC: Information 
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Recursos de organizações selecionados que podem ser usados para avaliar o envolvimento da família 

Centro de Estudos da Política Social e da Iniciativa de Resultados e Métricas EC-LINC Engajamento dos pais e guia de 
avaliação de liderança e conjunto de ferramentas 

Instituto Annenberg sobre a Reforma Escolar da Universidade de Brown: A rubrica de autoavaliação de liderança familiar: Uma 
ferramenta indicadora para distritos escolares e aulas de Central Falls, Rhode Island  

Lucile Packard Foundation for Children’s Health (Fundação Lucile Packard da Saúde da Criança): Uma estrutura para avaliar o 
envolvimento da família em mudanças de sistemas  

Centro de envolvimento de pais, família e comunidade dos EUA: Uso do Head Start e da Estrutura de envolvimento dos pais, 
responsáveis, da família e da comunidade em seu programa: Marcadores de progresso  

The Annie E. Casey Foundation (Fundação Annie E. Casey): Envolvendo os pais, responsáveis, desenvolvimento de líderes: 
Uma ferramenta de autoavaliação e planejamento para organizações sem fins lucrativos e escolas 

Universidade Estadual de Portland: Ferramenta de autoavaliação de envolvimento da família (FE-SAT) 

Departamento de Educação do Estado de Nova Jersey Ferramenta de avaliação de envolvimento dos pais e da 

família Agência de Educação de Vermont Conjunto de ferramentas de envolvimento da família e autoavaliação 

Estrutura de envolvimento da família na Educação Infantil do Departamento de Educação do Estado de Maryland:  
Autoavaliação de envolvimento da família 

https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2018/11/Parent-Manifesto-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2019/04/Parent-Engagement-and-Leadership-Assessment-Guide-and-Toolkit-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2019/04/Parent-Engagement-and-Leadership-Assessment-Guide-and-Toolkit-FINAL.pdf
https://cssp.org/wp-content/uploads/2019/04/Parent-Engagement-and-Leadership-Assessment-Guide-and-Toolkit-FINAL.pdf
https://research.steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/media/users/emj309/FamilyLeadershipRubric.pdf
https://research.steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/media/users/emj309/FamilyLeadershipRubric.pdf
https://research.steinhardt.nyu.edu/scmsAdmin/media/users/emj309/FamilyLeadershipRubric.pdf
https://www.lpfch.org/sites/default/files/field/publications/assessing_family_engagement_4.10.18.pdf
https://www.lpfch.org/sites/default/files/field/publications/assessing_family_engagement_4.10.18.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ncpfce-markers-of-progress.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ncpfce-markers-of-progress.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ncpfce-markers-of-progress.pdf
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/ncpfce-markers-of-progress.pdf
https://www.aecf.org/resources/engaging-parents-developing-leaders/
https://www.aecf.org/resources/engaging-parents-developing-leaders/
https://www.aecf.org/resources/engaging-parents-developing-leaders/
https://www.aecf.org/resources/engaging-parents-developing-leaders/
https://www.pdx.edu/ccf/sites/www.pdx.edu.ccf/files/FE-SAT%207-6-16_FINAL.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/self_assessment_toolkit-web.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/self_assessment_toolkit-web.pdf
https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/documents/edu-vermont-family-engagement-toolkit-and-self-assessment.pdf
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/system/files/filedepot/4/self_assessment_toolkit-web.pdf
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Confiança mútua - a confiança mútua, um elemento essencial de um relacionamento sólido, é uma crença 
compartilhada de que pode depender um do outro, em igual medida, para atingir um objetivo comum. 

Interações autênticas - interações autênticas são aquelas caracterizadas por consistência, responsabilidade, 
transparência, acolhimento, sensibilidade e sinceridade. 

Comunicação recíproca - a comunicação recíproca inclui enviar sua mensagem claramente para o outro, enquanto leva 
simultaneamente em consideração as respostas dos outros participantes. Na comunicação recíproca, o destino e a sequência 
não são predefinidos ou predeterminados. 

Oportunidades interativas - oportunidades interativas são atividades que envolvem os participantes de várias formas. 
Essas atividades levam os alunos a se envolverem com o conteúdo, em vez de absorvê-lo passivamente. 

Serviços linguisticamente responsivos - as práticas de resposta linguística referem-se a serviços que levam em consideração e 
acomodam diferenças de idioma de indivíduos e não atribuem a essas diferenças um valor positivo ou negativo. 

Percurso profissional/de carreira - um percurso profissional ou de carreira é uma abordagem organizada para o planejamento 
de carreira para quem deseja conseguir um primeiro emprego ou aprimorar habilidades para diferentes ou melhores 
oportunidades de emprego. Criar um plano de carreira significa traçar um curso para identificar interesses ocupacionais, 
determinar necessidades de educação e treinamento e estabelecer um plano de ação para atingir as metas de carreira. 

Isolamento social - isolamento social é a ausência de relacionamentos com a família ou amigos em um nível individual e 
com a sociedade em um nível mais amplo. Um indivíduo socialmente isolado carece de envolvimento com os outros e 
possui um número mínimo de contatos sociais. 

Plano de ação - um plano de ação é um documento que lista quais etapas devem ser tomadas para atingir um objetivo 
específico. A finalidade de um plano de ação é esclarecer quais recursos são necessários para atingir a meta, formular um 
cronograma para quando tarefas específicas precisam ser concluídas e determinar quais recursos são necessários. 

Práticas promissoras - uma prática promissora é uma técnica ou metodologia que, por meio de experiência e pesquisa, 
provou levar de forma confiável a um resultado desejado. É uma forma eficiente e eficaz de alcançar um resultado 
desejado. 
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