


O que são valores ? 

 

 

 

O que é Família ? 

 

 



 

 Valores é o conjunto de características de uma 
determinada pessoa ou organização, que 
determinam a forma como a pessoa ou 
organização se comportam e interagem com 
outros indivíduos e com o meio ambiente. 

 

 A palavra valor pode significar merecimento, 
talento, reputação, coragem e valentia. Assim, 
podemos afirmar que os valores humanos são 
valores morais que afetam a conduta das pessoas.  
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  são os conceitos, juízos e pensamentos que 
são considerados “certos” ou “errados” por 
determinada pessoa na sociedade. 

 

 Normalmente, os valores morais começam a 
ser transmitidos para as pessoas nos seus 
primeiros anos de vida, através do convívio 
familiar. 



 

 Ética é o nome dado ao ramo 
da filosofia dedicado aos assuntos morais. 

 

 significa aquilo que pertence ao caráter. 
Podemos compreender um pouco melhor esse 
conceito examinando certas condutas do nosso 
dia a dia, quando nos referimos, por exemplo, 
ao comportamento de alguns profissionais . 
Para estes casos, é bastante comum ouvir 
expressões como: ética médica, ética 
jornalística, ética empresarial e ética pública. 

 



 

 Designa-se por família o conjunto de pessoas 
que possuem grau de parentesco entre si e vive 
na mesma casa formando um lar.  

 

 Uma família tradicional é normalmente 
formada pelo pai e mãe, unidos por 
matrimônio ou união de fato, e por um ou mais 
filhos, compondo uma família nuclear ou 
elementar.  

 



 

 Escola na atualidade tem o objetivo de fazer 
com que o educando participe do seu grupo, 
ativa e afetivamente, apropriando-se de 
valores, crenças, conhecimentos acadêmicos e 
referência sócio-histórico.  

 

 Uma apropriação significativa tanto para si, 
como para o outro, tornando-se uma pessoa 
consciente e responsável pela transformação da 
realidade em que está inserido. 

 



 

 O educador é mais que ser professor é aquele 
que prepara seu mediado para á vida, pois se 
responsabiliza em desenvolver neste diferentes 
habilidades de competência de leitura e escrita. 

 



 

 Cada um tem seu papel individual tendo como 
foco a criança ou adolescentes. 

 

 como educador deve procurar entender as 
famílias e ter um relacionamento tangível, pois 
somos mediadores do processo de 
aprendizagem e muitas direções só dependem 
de nós. 

 



 

 Como educadores devemos promover a relação 
de qualidade com as famílias, quando há a 
promoção desta relação como com uma 
caminha solidária, festas, etc. Proporciona 
momentos de tanto um como o outro se 
conhecerem melhor. 

 Como escola e educadores, devemos ver a 
família como um todo, onde o problema de um 
é problema de todos. muitas vezes devemos 
nos colocar na posição dos pais, como nos 
sentiríamos em determinadas situações e como 
reagiríamos. 








