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A escola é um lócus de preparação dos indivíduos para o exercício 

da cidadania.[...]

[...] é o espaço que crianças e adolescentes têm de conviver com 

a diversidade e o pluralismo social.É a oportunidade que 

possuem de construir valores, de conviver com o novo, de 

vivenciar experiências distintas daquelas típicas de seu ambiente 

familiar. 
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Homeschooling no Brasil:

Uma análise da

constitucionalidade e da

Legalidade do Projeto de Lei

3179/12.



 Currículo escolar: temas transversais

1º Projeto:

Violência contra

a mulher



 Ciclo de violência            Repressão x prevenção

 Direitos Fundamentais – Segurança

 Criança – ping pong

 Entrevistas com os familiares 

 Alunos disseram sofrer com o que os pais falam, com as
brigas e manipulações.

 O projeto visa esclarecer o que é alienação parental,
permitindo aos alunos o reconhecimento desta ação,
evitando que comportamentos desta forma se repitam em
suas vidas futuras.



Entrevistas:

Alana, 10 anos:

 Mãe: “Muito errado por causa que os pais tem
que ensinar as crianças o que e certo não
induzir a criança a não gostar de outro
parente”.

 Pai: “Extremamente errado ‘por que’ o carinho
e o respeito de uma criança é conquistado e
não manipulado com chantagens”.



 Kaiany, 10 anos:

 Pai: “Acho que prejudica o psicológico da criança
causando um trauma durante a fase infantil podendo se
estender para a fase adulta ou ate mesmo o resto da vida.
Sendo assim, em casos de pais divorciados o melhor a se
fazer e sempre procurar o dialogo e observar as atitudes
de seus filhos o que estão vestindo, o comportamento
agressivo, rebelde, pois podem estar sofrendo alienação
da outra parte. Muitas vezes o filho não sabendo como
lidar com a situação acaba entrando em conflitos com
ambas as partes e essa e a minha opinião”.

 Mãe: “Acho que os pais devem educar seus filhos de
modo que não sobrecarregue com informações o
psicológico da criança procura não o bem estar da
criança”.





 Sugestões dos alunos:

 Teatro, jogos pedagógicos, apresentações em
outras turmas e outras escolas.

 Feira de ciências da escola

 Feira de ciências do município

 Programa na rádio local

 Sugestão de uma das mães: “Filmar as entrevistas
com os familiares e fazer um vídeo para as redes
sociais”.

 Alunos como retransmissores


