
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Educação e Família/ Education and Family 3 

Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

A cadeira opcional ‘Educação e Família’ tem como objetivo a apropriação de conhecimentos 

teóricos e práticos sobre o papel da família na educação dos filhos. Pretende-se levar os 

alunos a:  

1. Conhecer e identificar os principais modelos explicativos de participação das famílias na

educação.

2. Reconhecer o papel do educador/professor na promoção da participação dos pais.

3. Identificar obstáculos à participação efetiva dos pais.

4. Mobilizar conhecimentos de modo a conceber estratégias eficazes para a participação das

famílias

5. Conceber programas de ação para a promoção da participação das famílias

EN

The optional course ‘Education and Family’ has as main aim students’ acquisition of

theoretical and practical knowledge about the role of families in children´s education.

Students must:

1. Know and identify main frameworks that support family involvement in education

2. Identify teacher’s role to promote parental involvement

3. Identify main obstacles that inhibit parent participation

4. Mobilize knowledge in order to establish efficient strategies to promote family involvement

in education

5. Organize programs to promote family engagement in education

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

1. Os pais como educadores

a. A Parentalidade no desenvolvimento da criança

b. Dinâmicas familiares e envolvimento parental

c. Papel do educador/professor no apoio ao exercício da parentalidade

2. Envolvimento dos pais na escolaridade dos filhos

a. O conceito de envolvimento parental

b. Processos de Comunicação escola-família

i. Representações e expectativas nos processos de comunicação

ii. Estratégias comunicativas na construção de relações de confiança

c. Modelos explicativos do envolvimento parental

d. O papel do educador/professor na promoção das relações do jardim de infância/escola

com a família

3. Literacia familiar

a. O conceito de literacia familiar



b. O papel dos pais na apropriação da linguagem escrita – crenças, ambiente e práticas de

literacia na família

c. O papel do educador /professor na valorização e promoção das práticas de literacia na

família

EN 

1. Parents as educators

a. Parenting and the development of children

b. Family dynamics and parents’ involvement

c. Teacher’s role to support parenting

2. Parents’ Involvement in children schooling

a. The concept of parental involvement

b. Communication school-family

i. Influences of representations and expectancies on communication

ii. Communication strategies to build confidence relationships

c. Models and frameworks about parental involvement

d. Teacher’s role to support school/family relationships

3. Family Literacy

a. The concept of family literacy

b. Parents’ role in children’s literacy acquisition - beliefs and home literacy practices

c. Teacher’s role to value and promote family literacy


