
MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA EDUCAÇÃO

O  PLANO  DE  MOBILIZAÇÃO  SOCIAL  PELA  EDUCAÇÃO  (PMSE)  é  o  chamado  à  sociedade  para  a 
mobilização das famílias pela melhoria da qualidade da educação brasileira. O Plano oferece orientações às 
lideranças sociais para a realização de ações que tenham como objetivo garantir o direito de aprender a todos 
e a cada um dos brasileiros.

Um dos fundamentos do PMSE é o de que os esforços para garantir o direito à educação não podem ser 
apenas das escolas e das famílias. A concretização desse objetivo depende da articulação de uma rede de 
proteção integral  em torno das crianças e dos adolescentes.  O sistema educacional é parte indispensável 
dessa rede. Essa lógica está expressa na figura abaixo:

LÓGICA DA MOBILIZAÇÃO Objetivo: garantir a todos e a cada um dos 
brasileiros o direito de aprender

Foco: escolas, famílias, órgãos, conselhos 
e  entidades  de  proteção,  formando  uma 
rede de proteção integral.

Mobilizadores:  instituições religiosas e da 
sociedade civil, entidades de representação, 
empresas,  organizações  não 
governamentais,  lideranças  e  voluntários 
dos diversos segmentos sociais.

PONTOS A ENFATIZAR NA MOBILIZAÇÃO

• Despertar a consciência da sociedade para o compromisso com a garantia do direito de aprender a todos e 
cada um dos brasileiros. 

• Lembrar a responsabilidade de cada um na comunidade com a mobilização de amigos, vizinhos, lideranças 
sociais  e  religiosas,  profissionais  de  escolas,  representantes  de  conselhos  escolares  e  tutelares, 
promotores, vereadores, empresários locais. 

• Dialogar com as famílias sobre seu papel e responsabilidade na educação dos filhos e dependentes.

• Falar com os profissionais das escolas sobre seu papel e responsabilidades na interação com a família e a 
comunidade.

• Formar novos mobilizadores.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO

• Distribuir material (Cartilhas, folhetos, cartazes). 

• Falar sobre Educação em reuniões, palestras e momentos de interação com as famílias e a comunidade.

• Utilizar os canais e meios existentes na comunidade (eventos, jornais, boletins, impressos em geral, rádio, 
TV, mídia digital) para divulgar mensagens sobre a mobilização.

• Promover  reuniões  para  articular  agendas  de  atuação  comum  sobre  temas  prioritários  (por  exemplo, 
abandono e evasão escolar, enfrentamento ao trabalho infantil, à violência contra crianças e adolescentes).



DIALOGAR COM A COMUNIDADE SOBRE A IMPORTÂNCIA DE:

• acompanhar a alfabetização das crianças, assegurando que elas estejam alfabetizadas até os 8 anos;

• ter contato com a escola, ler e  responder  sempre aos bilhetes e avisos que receber e informar a escola 
quando o aluno precisar faltar;

• desenvolver  atividades  que  contribuam para  a  melhoria  da  qualidade  da  educação  nas  comunidades: 
ações  que aproximem escola, família e comunidade, campanhas de conscientização e convites a todos 
para integração às ações voluntárias da mobilização;

• realizar  as atividades sugeridas pelo PMSE, que são norteadas por boas práticas de escolas onde os 
alunos têm alcançado bons resultados na aprendizagem;

• acompanhar a frequência dos professores;

• cobrar da escola acompanhamento individual e aulas de reforço quando necessário;

• garantir que as crianças tenham um momento diário em casa para estudar e fazer o dever de casa;

• conversar com os filhos sobre o que estão aprendendo na escola e do que mais gostam; 

• ficar atentos aos horários da escola, para garantir pontualidade e verificar a frequência das crianças;

• ajudar os filhos a conservar o material escolar e o uniforme;

• avisar os responsáveis, a escola, o Conselho Tutelar e o Ministério Público sobre crianças fora da escola;

• cuidar da higiene e saúde dos filhos, procurando assistência médica quando necessário e mantendo as 
vacinas em dia;

• conhecer seus direitos (vagas para os filhos a partir de 4 anos na escola mais próxima de sua residência, 
merenda escolar, educação artística e  física etc); 

• matricular os filhos na educação infantil;

• saber que crianças e jovens com deficiência têm o direito de estudar nas classes do ensino regular junto 
com as outras crianças;

• informar  aos  órgãos  responsáveis  (Conselhos  Tutelares,  Ministério  Público  etc)  a  falta  de  vagas,  de 
professores, instalações, merenda etc;

• conhecer a direção, os professores, a equipe pedagógica e  participar  das reuniões de pais;

• procurar a escola para conhecer os resultados  do IDEB; 

• cobrar dá escola a criação dos Conselhos Escolares e participar de suas atividades;

• participar  como  voluntários  de  programas  que  transformem  a  escola  em  espaço  comunitário  de 
aprendizagem;

• incentivar os jovens e adultos a voltarem a estudar, procurando na escola cursos de EJA; 

• demandar das autoridades transparência e resultados na gestão pública da educação. 

A educação  é  o  a  base  para  garantir  os  demais  direitos  humanos,  a  formação  da  cidadania  e  o  
desenvolvimento sustentável do país. Torne-se um mobilizador. Fale conosco:

EMAIL 
mobilizacaosocial@mec.gov.br

SITE 
www.mec.gov.br/mse

BLOG     
http://familiaeducadora.blogspot.com

TELEFONES  (61) 20227843/20227876

http://FAMILIAEDUCADORA.BLOGSPOT.COM/
http://WWW.MEC.GOV.BR/MSE
mailto:mobilizacaosocial@mec.gov.br

