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Resumo 

 

A família e a escola formam uma equipe. É fundamental que ambas sigam os 

mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos 

que desejam atingir. O objetivo deste projeto de pesquisa é analisar qual a relação 

existente entre família e Escola, nas séries iniciais do ensino fundamental. Para 

tanto, serão observados professores para identificar como estes professores 

administração a relação entre família e escola no que se refere às dificuldades 

encontram-se e também sobre as parcerias que são firmadas. Ressalta-se que 

mesmo tendo objetivos em comum, cada uma deve fazer sua parte para que atinja o 

caminho do sucesso, que visa conduzir crianças e jovens a um futuro melhor. O 

ideal é que família e escola tracem as mesmas metas de forma simultânea, 

propiciando ao aluno uma segurança na aprendizagem, de forma que venha criar 

cidadãos críticos capazes de enfrentar a complexidade de situações que surgem na 

sociedade. 
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Introdução 

 
Nunca se discutiu tanto o papel da escola e da família. O discurso entre o que 

é cuidar e o que é educar também está muito estimulado entre as pesquisas 

realizadas em escolas, cursos de pós-graduação como mestrados e doutorados. 

Entende-se que a parceria entre a escola e a família é fundamental para o 

sucesso do aprendiz. 

Aumentar a participação da família nas decisões escolares e estruturar o 

aprendizado em casa está entre as principais recomendações para fortalecer o 

vínculo entre a escola e o contexto local. “O que mais se vê é a culpabilização de 

uma pela outra. Pela repetência, evasão escolar e violência na escola”, aponta 

Miriam Abramovay (2006), socióloga e pesquisadora da área de juventude, 

disponível em (http://portal.aprendiz.uol.com.br/2012/09/06/parceria-entre-escola-e-

familia-deve-priorizar-a-aprendizagem/).  

http://portal.aprendiz.uol.com.br/2012/09/06/parceria-entre-escola-e-familia-deve-priorizar-a-aprendizagem/
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Como está disponível no portal, para que a parceria aconteça de fato, afirma 

Abramovay, é necessário rever responsabilidades, limites e expectativas de cada 

uma das partes – família e escola. Outro aspecto limitante dessa relação é o pouco 

espaço dado às famílias na construção das práticas educativas da escola. “Na 

maioria das vezes as família são chamadas apenas para a entrega das notas ou 

porque existe algum problema com seus filhos”, ressalta.  

Os professores podem trabalhar de forma a interagir com a família de forma 

positiva e totalmente integrada. 

É necessário saber ouvir para que a aproximação se torne prazerosa ao 

ponto de se tornar uma parceira entre o papel da escola e o papel da família.  

O conflitos pertinentes nesta relação precisam ser administrados com o apoio 

da escola e dos familiares, sem chamais perder de vista o sucesso daquele que 

aprende.  

 
Objetivos 

 
O objetivo geral deste projeto é analisar a relação que existe entre as escolas 

e as famílias no que se refere às séries iniciais do ensino fundamental. 

 

Para tanto, destacam-se os seguintes objetivos específicos: 

- Identificar como quais estratégias os professores do ensino fundamental, 

séries iniciais utilizam para aproximar a família da escola;  

- Verificar a consciência destes pais com relação ao papel da família e o 

sucesso do aprendiz;  

- Averiguar quais são os conflitos que por ventura aparecem quando os pais 

são convocados e ou chamados para participarem da vida escolar dos filhos.  

 

 
Metodologia  

 
Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva de caráter exploratório, que 

segundo Cervo e Bervian (2006), permiti u um levantamento de material bibliográfico 

a cerca deste tema, bem como, confronto com material levantado através de 

pesquisa de campo.  

Para  complementar a pesquisa bibliográfica então realizou-se observações 

de ações de professores que desenvolveram suas práticas docentes e pedagógicas 



e sua interação com a família. 

 
 

 
 

Desenvolvimento 

 
A parceria da família com a escola sempre será fundamental para o sucesso 

da educação de todo indivíduo. Portanto, pais e educadores necessitam ser grandes 

e fiéis companheiros nessa nobre caminhada da formação educacional do ser 

humano. 

Estudos indicam que não há como negar que uma família quando se descuida 

do desenvolvimento escolar de seus filhos, estes apresentam queda 

acentuada nos resultados obtidos dos boletins bimestrais e também em seu 

caráter. 

Hoje, mais que nunca, a Escola precisa do apoio da família e a Família 

precisa que a instituição Escola seja competente na formação acadêmica de 

seus filhos, para que o vazio que se estabeleceu nos lares familiares pela 

falta de muitos pais no crescimento educacional dos filhos em virtude dos 

avanços da sociedade moderna fique menos arranhado do que está.  

Destacam-se os principais objetivos no envolvimento da escola e a família descritos 

por CAIADO (2011),  

Para escola: 

 Cumprir a proposta pedagógica apresentada para os pais, sendo coerente 

nos procedimentos e atitudes do dia-a-dia; 

 Propiciar ao aluno liberdade para manifestar-se na comunidade escolar, de 

forma que seja considerado como elemento principal do processo educativo;  

 Receber os pais com prazer, marcando reuniões periódicas, esclarecendo o 

desempenho do aluno e principalmente exercendo o papel de orientadora 

mediante as possíveis situações que possam vir a necessitar de ajuda; 

 Abrir as portas da escola para os pais, fazendo com que eles se sintam à 

vontade para participar de atividades culturais, esportivas, entre outras que a 

escola oferecer, aproximando o contato entre família-escola; 



 É de extrema importância que a escola mantenha professores e recursos 

atualizados, propiciando uma boa administração de forma que ofereça um 

ensino de qualidade para seus alunos. 

Família: 

 Selecionar a escola baseado em critérios que lhe garanta a confiança da 

forma como a escola procede diante de situações importantes; 

 Dialogar com o filho o conteúdo que está vivenciando na escola;  

 Cumprir as regras estabelecidas pela escola de forma consciente e 

espontânea; 

 Deixar o filho resolver por si só, determinados problemas que venham a surgir 

no ambiente escolar, em especial na questão de socialização; 

 Valorizar o contato com a escola, principalmente nas reuniões e entrega de 

resultados, podendo se informar das dificuldades apresentadas pelo seu filho, 

bem como seu desempenho.  

 

Logo, percebe-se com esta pesquisa que os alunos das séries iniciais do 

ensino fundamental são vulneráveis em sua relação com o ensino, estão em uma 

fase que gera demasiada expectativa com relação ao futuro em sala de aula e o 

apoio, participação, envolvimento, acompanhamento da família junto aos processos 

inerentes à educação se faz fundamental. 

 

 
Resultados Preliminares 

 

Através da pesquisa realizada apresenta-se que as estratégias de aproximação 

comumente usadas pelos professores das séries iniciais do ensino fundamental são 

as reuniões de pais e mestres já apresentadas em calendário acadêmico.  

Percebeu-se que as reuniões na escola pesquisada acontecem de forma bimestral, 

formalmente definidas  e como pauta específica para cada período  do ano letivo.  

Assim, detectou-se que a gestão escolar também contribui de certa forma para o 

envolvimento da escola com a família. 



Outro recurso usado pelos professores são bilhetes encaminhados via agenda 

quando a professora necessita tratar algum assunto específico sobre a rotina de 

determinado aluno. 

Percebeu-se que os pais dos alunos do ensino fundamental prontamente atendem o 

chamado da professora explicitando sua co-responsabilidade no processo de 

sucesso escolar do filho. 

A rotina da escola também de certa forma “traz” a família para o ambiente escolar 

quando esta por sua vez promove atividades como ‘dia da família’, olímpiadas, 

Mostra de trabalhos acadêmicos, entre outros.  

No ambiente pesquisado, no período escolar não apresentou-se conflitos 

especificamente, o que apareceram foram apenas conflitos de agendas cujos 

horários foram remarcados e adequados. 

Cada vez mais os pais precisam ser resgatados e chamados para responsabilidade 

de acompanhar a vida escolar de seus filhos.  
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