
 
 
No próximo dia 12 de Outubro 
comemora-se o Dia Internacional da 
Família e da Escola. Não poderia, por 
isso, deixar de aproveitar esta 
oportunidade para partilhar alguns 
aspetos que se torna urgente refletir 
sobre a importância destes dois grandes 
espaços socioeducativos que preparam a 
pessoa para a sua vida futura. É, por isso, 
importantíssimo que exista articulação e 
coerência entre o que ensina a Escola e o 
que ensina a Família. E também não 
podemos esquecer o modo como cada 
um de nós ensina porque é esse estilo 
que vai modelar o comportamento das 
novas gerações. 
Inicio a minha reflexão destacando 
alguns fatores que perturbam uma 
educação equilibrada, quer na família, 
quer na escola. São eles 3 excessos: de 
permissividade, de autoritarismo e de 
proteção. 
 

 
A criança deve poder ter, desde a mais tenra 
idade, um ambiente educativo que a ajude: a) a 
reconhecer o seu espaço e o dos outros; b)a 
respeitar a sua identidade e a construí-la com 
uma vontade firme de fazer o bem; c)a participar 
com delicadeza e serenidade nas decisões sobre a 
sua vida e a da sua família; d) a dominar os seus 
impulsos primários para construir uma 
personalidade capaz de lidar com a frustração e a 
contrariedade; e) a reconhecer e a assumir o 
efeito das suas escolhas e a pensar sobre elas. 
Assim, é muito importante que as normas 
educativas sejam claras, razoáveis, realistas, 
coerentes e consistentes. 
Toda a educação que se quer eficaz tem de 
possuir um estilo positivo, que fomente o 
respeito por si próprio, a autovalorização pessoal, 
as expectativas positivas face às suas capacidades 
e uma vontade firme de vencer as dificuldades 
que possam advir ao longo da vida, pois todo o 
desenvolvimento pessoal implica sempre algum 
sacrifício e algum sofrimento, e é dever de cada 
um para consigo mesmo construir-se e 
aperfeiçoar-se continuamente. 
Os valores que os educadores vivem são esses 
que eles transmitem. Deste modo, a educação 
deve sempre promover atitudes e valores 
construtivos, que desenvolvam personalidades 
física e psiquicamente saudáveis. Daí a 
importância da educação de uma vontade firme e 
segura, capaz de assumir responsabilidades.  
Outros aspetos há em que os educadores devem 
incidir a sua ação: educar para a automotivação e 
o esforço, a ordem, a sinceridade e a 
honestidade, o amor para com os demais, o 
diálogo e a tolerância, a paz e a concórdia. Temos, 
portanto, muito a fazer, enquanto pessoas e 
educadores no sentido de ajudar as nossas 
crianças e jovens a crescer e a desenvolver-se 
integralmente. 
Desejo a todos um bom Dia Internacional da 
Família e da Escola. 
 
Helena Castro 
 
 
 

 
 


