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RESUMO 
 
 

O Programa Escola da Família, iniciado em 2003, é uma iniciativa da Secretaria da Educação e 
da Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Trata-se de um 
programa social para oferecer diversas atividades aos finais de semana, dentro de quatro 
eixos: esportes, cultura, qualificação para o trabalho e saúde, para as comunidades próximas 
às escolas participantes. Além disso, proporciona a formação de universitários em todo o 
Estado de São Paulo por meio de uma bolsa de estudos, no valor da mensalidade, sendo que 
50% são pagos pelo Governo estadual, até o limite estabelecido por ele e os outros 50% pela 
universidade conveniada. Os alunos bolsistas cumprem carga horária de oito horas, aos finais 
de semana, em um único dia, sábado ou domingo, nas unidades escolares indicadas pela 
Diretoria de Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação. Na região do Vale do Paraíba, 
em Taubaté, a Universidade de Taubaté é uma das instituições parceiras do programa. O 
objetivo deste trabalho é divulgar o Programa Escola da Família com a participação de alunos 
da UNITAU e esclarecer como ocorre a prática de universitários bolsistas nas escolas. Para 
atingi-lo, a metodologia empregada foi a consulta realizada em sites dos órgãos envolvidos e 
no Regulamento de 2014 do Programa. Foram pesquisados ainda os Planos Escolares de 
duas escolas de Taubaté participantes do Programa, bem como as fichas de anotação 
referentes às atividades. Os resultados revelam que, na parceria firmada entre o Governo 
estadual e a UNITAU, foram contemplados, em 2014, 200 alunos para esse tipo de bolsa. Os 
bolsistas são denominados educadores universitários, sendo 25% do curso de Direito, 10,5% 
de Educação Física, 10% de Serviço Social e 9,5% de Administração. Os demais alunos são 
dos cursos de Matemática, Ciências Biológicas, Letras, Geografia e História, dentre outros. Em 
consulta feita nas escolas nas fichas de anotação sobre o Programa, verificou-se que a média 
de bolsistas por finais de semana é de 15 alunos e que são 120 pessoas da comunidade que 
comparecem no mesmo período. Quanto às atividades realizadas sob a responsabilidade dos 
educadores universitários, observou-se a preocupação em oferecer as mais variadas espécies: 
no eixo esportes, há oportunidade para aprender os jogos de tabuleiro, de praticar basquete, 
vôlei, futebol de salão e tênis. O eixo cultura proporciona aulas de reforço nas diferentes 
disciplinas e conversação em línguas como inglês e espanhol. Já no eixo saúde, há 
preocupação em resgatar na comunidade sua auto-estima, melhorar sua aparência, com 
serviço de cabeleireiro, manicure, além de ensinamentos sobre horta saudável e medicinal. O 
eixo qualificação para o trabalho ensina informática, artesanato, com a confecção de enfeites 
para casa e pintura em telas. Conclui-se que o Programa Escola da Família, em parceria com a 
Universidade de Taubaté, é uma iniciativa eficaz para a integração escola/comunidade. Os 
alunos evoluem enquanto educadores universitários, por adquirirem conhecimentos na prática; 
a comunidade também é beneficiada, visto que pais e alunos realizam juntos as atividades que 
desejam, como uma opção de lazer. Tudo isso transforma a escola em centro de referência 
para todos os envolvidos no Programa. 


