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Resumo 

 

Este trabalho busca compreender qual a importância e como acontece a parceria entre a 

família e a escola em uma escola de Educação Infantil do município de São Francisco de 

Paula. Para que fosse atingido esse objetivo, utilizou-se como principal referencial teórico 

Vygotsky (1984) e Piaget (1984), entre outros. Para investigar de que forma está acontecendo 

essa parceria, foram feitas entrevistas com as professoras das turmas de Jardins e 

questionários com os pais desses mesmos alunos. Através dos dados obtidos, pôde-se 

constatar, a partir da Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiazzi (2007), a emergência 

de três categorias. A primeira categoria aponta que mesmo os pais conhecendo a escola, 

poucos participam das reuniões escolares. A segunda aponta que a escola tem muito a fazer 

em relação à criação de projetos que promovam a parceria entre escola e família. Já a terceira 

aponta relatos e documentos que enfatizam a importância da participação ativa da família e 

da comunicação entre familiares e professores na Educação Infantil.  

 

Palavras-chave: Família. Escola. Educação Infantil. Parceria. 

Introdução 

Dentre as experiências vividas durante o curso de graduação em Licenciatura em 

Pedagogia na Uergs, destacamos dois estágios extracurriculares que exercidos em escolas de 
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educação infantil. A primeira experiência ocorreu ao longo de dois anos, em uma escola de 

educação infantil, no município de São Francisco de Paula-RS, no período de 2009 a 2011. A 

segunda experiência aconteceu em uma escola do município de Canela-RS, na qual 

permaneci durante cinco meses, no ano de 2012. Em ambas, pudemos perceber que havia um 

distanciamento entre a família e a escola e, também, uma falta de diálogo entre professores e 

familiares. Pareceu notório, em muitos momentos, o descompromisso de alguns familiares 

para com os seus dependentes, pois buscavam as crianças depois do horário. Ao mesmo 

tempo, a coordenação da escola precisava telefonar para esses pais no intuito de lembrá-los 

de que o horário de funcionamento da escola havia encerrado e que, portanto, deveriam 

buscar a criança. Porém, não podemos esquecer de que da mesma forma como foi percebida 

essa ausência de alguns familiares, outros tinham postura totalmente contrária, mostrando-se 

comprometidos, responsáveis e preocupados com o bem de seu filho. As escolas, por sua vez, 

também não proporcionavam muitas atividades para tentar aproximar as famílias. Na maioria 

das vezes, realizavam apenas reuniões para tratar de assuntos como verbas e orçamentos da 

escola.  

Este trabalho estruturou seu principal objetivo a partir da percepção de que o diálogo 

entre a família e a escola é de fundamental importância para uma união significativa entre 

ambas, melhorando-as e consequentemente proporcionando um desenvolvimento mais 

significativo para nossas crianças. Nesse sentido, buscamos compreender qual a importância 

e como acontece a parceria entre a família e a escola em uma escola de Educação Infantil do 

município de São Francisco de Paula localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul, 

Brasil. Para que atingíssemos esse fim, precisaram ser ouvidas as vozes de familiares e 

professores, que expuseram suas opiniões e crenças ao que se refere às relações entre escola e 

família e como essas relações contribuem para o desenvolvimento da criança no estágio da 

Educação infantil.  

Este trabalho buscou, através de uma pesquisa qualitativa, a partir do uso de 

questionários com os familiares dos alunos das turmas de Jardins (crianças de 4 anos a 5 anos 

e 11 meses de idade) de uma Escola de Educação Infantil de São Francisco de Paula e de 

entrevistas com os professores desses alunos, trazer à discussão as seguintes questões: de que 

forma está acontecendo a relação família e escola nesta Escola de Educação Infantil? De que 

maneira os pais estão se envolvendo nas atividades educacionais de seus filhos? Quais as 

ações tomadas pela escola a fim de promover a participação da família no ambiente escolar? 
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Qual a importância que os pais e professores atribuem para a participação da família na 

escola de Educação Infantil? 

Para um maior entendimento sobre essa relação entre família e escola, a seguir serão 

contemplados alguns tópicos que discutem teoricamente: sobre de quem é a tarefa de educar e 

um breve histórico da educação infantil, além de trazermos algumas discussões sobre as 

relações entre escola, família e criança e o processo de aprendizagem da criança segundo 

Vygotsky (1984) e Piaget (1984) com foco nas relações sociais e afetivas. 

Educar: de quem é a tarefa? 

 

Quando falamos em educar, logo pensamos em uma criança cuidada e educada por 

sua família, seus pais. Mas quando falamos em educação, esta palavra, automaticamente, nos 

remete à escola. Então, educar seria uma tarefa da família ou da escola? 

Segundo o dicionário Ferreira (1999), a palavra “Educar” significa promover a 

educação, transmitir conhecimentos, proporcionar condições para que o indivíduo possa 

modificar seu comportamento. Educar é estimular o raciocínio, aprimorar o senso crítico. 

 Para muitos pais, educar é uma tarefa da escola, dos professores; já para muitos 

professores, educar seria uma tarefa da família. Esse “ping-pong” entre pais e professores 

acaba interferindo na vida escolar da criança. O que difere as obrigações de um e de outro é o 

papel social que cada um ocupa. 

A função da escola é ensinar as crianças como o mundo é, e não instruí-las na arte de 

viver, diz Arendt (2000). A arte de viver é ensinada pela família. Essa relação entre família e 

escola tem sido discutida há décadas e se refere a uma realidade complexa na qual está 

inserida a educação. 

Consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 9394/96) e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) que as escolas têm a obrigação de se articular com 

as famílias. Os pais têm o direito a ter ciência do processo pedagógico, bem como de 

participar da definição das propostas educacionais. A ligação da família com a escola é algo 

que deve se manter constantemente e não apenas quando a criança ingressa na escola. 

Educação Infantil: um breve histórico 

 

A educação da criança durante muito tempo foi considerada uma responsabilidade 

apenas das famílias ou do grupo social ao qual ela pertencia. Era no convívio junto a esses 
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adultos e a outras crianças, que ela aprendia a relacionar-se em sociedade. Nesse contexto, 

participava de tradições, tornando-se assim um membro desse grupo. Durante muito tempo, 

não existiu instituição que pudesse compartilhar essa responsabilidade com os pais das 

crianças. Até o século XVIII, no Ocidente, o dever da mulher era cuidar do lar e dos filhos 

enquanto o homem trabalhava e mantinha o sustento da casa. Porém, a partir da Revolução 

Industrial, essa configuração social mudou: as mulheres começaram a trabalhar fora e 

deixaram de ser simples donas de casa, que cuidavam de seus filhos, para tornarem-se 

administradoras do lar, buscando conciliar trabalho com casa e filhos. 

 

[...] a crescente presença da mulher no mercado de trabalho e sua maior independência 

da representação de mulher voltada à vida doméstica e à educação da prole, resultou 

em certo abandono para com os desenvolvimentos afetivos, sociais e educacionais das 

novas gerações. (CASTRO, 2002, p. 15). 

 

Não podemos esquecer que a configuração familiar também foi se modificando ao longo do 

tempo. Aquela família constituída de pai, mãe e filho, que era tida como o padrão da 

sociedade, hoje se tornou uma raridade.  

 

É comum ouvirmos que o grupo familiar, está em crise e, até mesmo se extinguindo. 

Na verdade, o que vem ocorrendo são mudanças nos papéis dos membros da família, 

em decorrência das alterações sociais que, por sua vez, acabam colaborando para a 

existência de diversas formas de constituição e modalidades de educação familiar. 

(PEREZ, 2007, p.10) 

 

Com essas mudanças no quadro social, a Educação Infantil foi se tornando, com o 

tempo, valorizada. Como ganhou espaço no mundo educacional, tornou-se reconhecida 

legalmente pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. 

O professor, portanto, tem o dever de conhecer cada aluno seu, a história de vida de 

cada um, para poder entender e compreender algumas atitudes que esse aluno irá demonstrar 

durante o período em que estará na escola. Muitas crianças tendem a expressar o que está 

acontecendo na vida delas através da brincadeira, ou, também, quando o professor demonstra 

interesse e carinho pelo seu bem estar. 

Das Relações: Escola, Família e Criança 

Segundo Arón (1994), a família é um grupo primário. Secundário são os grupos de 

trabalho, estudo, instituições. Em todos eles, encontramos um lugar, um papel, uma forma de 
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estar, que por sua vez constitui nossa maneira de ser. Nesse espaço, desempenhamos nosso 

papel, segundo nossa história e as marcas que trazemos conosco. “O grande nó das relações 

entre família e escola, no entanto, tem de ser desatado no terreno dos valores” (BARROS, 

2005, p.32). 

A escola, por sua vez, também tem um papel muito importante, que deve ser 

trabalhado no campo dos valores. Tanto a família quanto a escola precisam sincronicamente 

buscar serem parceiras, na tentativa de tornar a criança um ser que possui valores significantes 

para a própria vida e formação como individuo. 

 

A escola nunca educará sozinha, de modo que a responsabilidade educacional da 

família jamais cessará. Uma vez escolhida a escola, a relação com ela apenas começa. 

É preciso o diálogo entre escolas, pais e filhos. (REIS, 2007, p. 6). 

 

Essa parceria de união entre escola e família irá proporcionar à criança um 

desenvolvimento muito mais significativo e prazeroso. 

 

Processo de Aprendizagem da Criança segundo Vygotsky e Piaget: das relações sociais e 

afetivas 

 

Vygotsky (1984) acredita que as curvas de desenvolvimento e da linguagem da criança 

se cruzam por volta dos dois anos de idade, dando assim uma nova forma de comportamento 

a essa criança. É a partir desse ponto que o pensamento começa a se tornar verbal e a 

linguagem racional, ou seja, a criança começa a falar o que pensa e começa a raciocinar sobre 

o que irá falar. Inicialmente, a criança aparenta usar linguagem apenas para interação 

superficial em seu convívio, mas, a partir de certo ponto, essa linguagem penetra no 

subconsciente, para se constituir na estrutura do pensamento da criança. 

Vygotsky (1984) acredita que o processo histórico e o meio social da criança 

interferem significantemente em sua vida. Por isso, asseveramos que é essencial que haja uma 

socialização diária entre professores e pais, conversando para esclarecer como está o 

andamento do aluno, como está o comportamento dele. Enfim, os familiares devem estar a par 

do que está acontecendo na escola e vice-versa, os professores também precisam saber o que 

acontece em casa com a criança, se ela presencia brigas, se os pais conversam e brincam com 

ela. 

Acreditamos que a fase da Educação Infantil é muito importante para o “ser criança” 

porque é nessa fase que juntamente com o “educar” está o “cuidar”. É nesse período que ele 
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aprende a se socializar com outras pessoas, como professoras e colegas. O professor, por sua 

vez, tem a função de conversar com esse aluno, para ver se está tudo bem com ele. Além 

disso, o professor deve ser atencioso, carinhoso e acolher esta criança com muito amor, 

porque, muitas vezes, esses atos simples podem ser de grande importância para o bem estar 

dessa criança e só acontecem ali na escola.  

O desenvolvimento psíquico, segundo Piaget (1984), começa quando nós, seres 

humanos, nascemos, e termina quando nos tornamos adultos. O processo é comparável ao 

crescimento da criança, ela orienta-se essencialmente pelo equilíbrio. 

O desenvolvimento é uma equilibração que progride de um estado de menor 

equilíbrio, para um estado de equilíbrio superior. É notório que o nível de equilíbrio dos 

sentimentos aumenta com o tempo e que as relações sociais obedecem à mesma lei de 

estabilização gradual. 

Em termos de equilíbrio da criança e do adolescente, podemos destacar que o 

desenvolvimento mental é uma construção contínua, que conforme a criança vai vivenciando 

experiências, este equilíbrio tende a ficar cada vez mais sólido na sua vida. Conforme 

comparação à construção de um grande prédio, que à medida que vai se acrescentando algo, 

se torna mais sólida. 

Aspectos metodológicos 

  

A escolha metodológica para a realização deste trabalho foi qualitativa. Segundo 

Moraes e Galiazzi, (2007), a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a compreensão dos 

fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de 

informação. Não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las ao final da 

pesquisa; a intenção é a compreensão, reconstruir conhecimentos existentes sobre os temas 

investigados.  

 Além disso, esta pesquisa se configura como um estudo de caso. Para Ponte (1994), 

um estudo de caso se refere a um estudo de uma entidade definida e, nesse sentido, 

caracteriza-se a uma análise muito particular, uma situação específica e única em diversos 

aspectos. 

 Com o objetivo de compreendermos como está a relação família e escola e como a 

parceria entre elas está acontecendo em uma Escola Municipal de Educação Infantil no 

município de São Francisco de Paula, utilizamos para coleta de dados, dados documentais, 
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como o Projeto Político Pedagógico da escola e o Regimento Escolar, além dos dados de 

campo.  

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 

inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da 

pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-

facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 2002, p.33). 

 

 Os dados foram analisados através da Análise Textual Discursiva, que segundo 

Moraes e Galliazzi (2007, p.16),  

 

[...] parte de um conjunto de pressupostos em relação à leitura dos textos que 

examinamos. Os materiais analisados constituem um conjunto de 

significantes. O pesquisador atribui a eles significados a partir de seus 

conhecimentos, intenções e teorias. A emergência e comunicação desses 

novos sentidos e significados são os objetivos da análise. 

 

 Nesse sentido, atribuímos ao conjunto de significantes, significados e categorias. Ao 

desestruturamos as falas dos pais e professores, conseguimos criar categorias que mostram o 

significado que atribuímos para os dados. Dessa forma, criamos três categorias que serão 

apresentadas no capítulo a seguir. 

 A escola pesquisada é Municipal e está situada em um bairro onde as famílias 

apresentam classe social bem diversificada, na cidade de São Francisco de Paula-RS. As 

turmas são divididas em: Berçários, Maternais e Jardins. A faixa etária que a escola abrange 

são crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses de idade. Quando a criança completa 6 anos de 

idade, em março, ela deve ser matriculada no ensino regular. Contudo, para esta pesquisa, 

focamos a coleta de dados com pais e professores das turmas do Jardim. 

 Para a coleta dos dados de campo, foram distribuídos trinta questionários para serem 

realizados com os familiares dos alunos das turmas de jardim da escola, mas apenas sete deles 

foram respondidos e retornados à escola para serem analisados. Além disso, foram realizadas 

entrevistas com três professoras desses mesmos alunos. 

 Para descrever cada professora, utilizamos as letras do alfabeto, A, B e C. As famílias, 

por sua vez, foram representadas pelos números ordinais de 1 a 7. 
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Das relações entre família e escola em uma escola de educação infantil do município de 

São Francisco de Paula, RS 

 

Este capítulo irá mostrar os resultados desta pesquisa sobre como está acontecendo a 

relação escola e família em uma escola de educação infantil no município de São Francisco de 

Paula. Nesse sentido, vamos apresentar o perfil dos sujeitos pesquisados. 

Foram entrevistados três professores, todos são do sexo feminino, estão cursando 

graduação e possuem uma média de idade de 25 anos. Todas estão exercendo a profissão de 

professor, sendo duas por vinculo estágio, com a carga-horária de 6 horas diárias, e uma por 

contratação da prefeitura, com carga horária de 8 horas diárias. 

Dos trinta questionários deixados para os familiares dos alunos responderem, apenas 

sete retornaram. Destes familiares, apenas um é do sexo masculino e os outros seis são do 

sexo feminino, com uma média de idade, aproximada, de 31 anos. Todos são escolarizados, 

sendo que dois possuem nível superior incompleto, um possui médio completo, um médio 

incompleto, um fundamental incompleto, um fundamental completo e um superior completo. 

A análise de Dados estará dividida em três categorias, sendo estas: A avaliação da 

escola de educação infantil segundo familiares e a participação da família segundo 

professores: um desafio a ser alcançado; Projetos de Integração X A aproximação da família 

provocada pela escola e, para finalizar, A importância da participação ativa da família e da 

comunicação entre familiares e professores na Educação Infantil. 

A avaliação da escola de educação infantil segundo familiares e a participação da família 

segundo professores: um desafio a ser alcançado 

 

Entre as sete famílias pesquisadas, somente a família número 4 acredita que a escola é 

ótima, as demais famílias acreditam que ela é boa. A família 2 afirma: “Minha filha é muito 

inteligente sabe coisa que criança da idade dela não sabe porque vai na creche” (Família 2). 

Percebemos na fala da família 2, que esta acredita na importância da escola para o 

desenvolvimento da criança, pois afirma que sua filha consegue desenvolver certas coisas 

porque frequenta a escola de educação infantil. 

 A família 3 acredita que a escola é boa porque não faz nem um mês que a nova 

diretora assumiu. A família 6 também acredita ser boa, porém explica que é preciso que 

algumas coisas melhorem. As demais famílias não especificaram o porquê da sua escolha. As 
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professoras entrevistadas afirmam que existe muito pouca a participação da família na vida 

escolar do aluno. A professora A diz que apesar de ter muito pouca presença de alguns pais na 

escola, outros são bem presentes, perguntam como foi o dia do filho e desejam ver seus 

trabalhinhos. A professora B diz: “Muito poucos pais comparecem na escola na entrega de 

pareceres e em reuniões. (Professora B) 

Já a professora C afirma que a única participação dos pais é quando eles vêm reclamar 

de alguma professora. 

Através das falas das professoras, podemos constatar que todas consideram que, de 

certa forma, a família está um tanto distante da vida escolar da criança.  

 Percebemos que tanto pais como professores não estão muito contentes com a falta de 

parceria entre ambas. Segundo os pais, a escola pode ser melhor. Já os professores acreditam 

que os familiares deveriam ser mais presentes na vida escolar da criança. 

Projetos de Integração X A aproximação da família provocada pela escola 

 

Todos nós sabemos sobre a importância da união entre a escola e a família. 

Acreditamos que algo que poderia ajudar nessa aproximação seriam os projetos de integração 

da escola com a família. Esses projetos iriam buscar trazer as famílias para o ambiente 

escolar, proporcionando uma parceria significante e importante na vida de cada criança. 

É dever da escola a criação de estratégias para proporcionar a integração entre a 

família e a escola, assim como tentar buscar uma aproximação com cada família, de informar 

como cada criança está se saindo na escola. 

Conforme o entendimento das famílias pesquisadas, cinco das sete famílias 

responderam que elas não conhecem nenhum projeto de integração entre a família e a escola 

onde seus filhos estudam. A família 3 disse que conhece as reuniões. Já a família 6 afirma: 

“Na verdade não é bem um projeto, as apresentações de datas especiais eu acho 

importantíssimas e integram um pouco escola e família”. 

Pelo que percebemos, a família 6 também não conhece nenhum projeto de integração 

realizado pela escola, mas acredita ser de extrema importância as reuniões, porque percebe 

que elas, de uma certa forma, ajudam a integrar a família na escola. Consta como proposta 

pedagógica no Regimento Escolar: 

Sobre o que a escola faz para aproximar os pais da vida escolar da criança, a 

professora A diz que a coordenação anterior ligava para ver como a criança estava em casa, 
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mas agora com a nova coordenação ainda não aconteceu nada, acredito que por ser muito 

recente. 

A professora B diz que a escola proporciona apresentação nas datas comemorativas e a 

professora C diz que a coordenação faz reuniões com os familiares. 

Percebemos aí uma grande falha de comunicação entre a escola e a família, pois a 

maioria dos pais não conhece nenhum projeto de integração que a escola faz. Além disso, 

conforme as respostas das professoras, também pôde ser constatado que realmente está 

faltando algo concreto e significativo para ambas as partes, um projeto que realmente integre 

família e escola e que todos o conheçam. 

A importância da participação ativa da família na Educação Infantil e da comunicação 

entre familiares e professores 

Nesta seção vamos mostrar o que os sujeitos pesquisados compreendem sobre a 

participação ativa da família dentro do espaço da Educação Infantil e como se dá a 

comunicação entre professores e familiares. 

Todas as professoras pesquisadas acreditam ser importante a presença da família na 

escola, duas destas professoras (A e B) afirmam que é muito importante esta presença.  

A professora A acredita que os familiares deveriam acompanhar mais a agenda escolar 

da criança e respeitar os horários de entrada e saída da escola. A professora B diz que os pais 

poderiam conversar mais com os professores, participar mais da vida escolar da criança e, 

ainda, que para poder se feito um trabalho bom é preciso da parceria entre ambas, família e 

escola. A professora C acredita que os pais deveriam seguir junto com a escola e ajudar nas 

práticas pedagógicas.  

Todos os pais afirmam que a escola sempre os mantém informados sobre 

acontecimentos. A família 1 diz que a escola avisa quando programa passeios, a família 3 diz 

que a escola é impecável nesta área, avisando como foi o dia de seu filho. A família 5 diz que 

a escola avisa quando agenda reuniões e apresentações e a família 6 afirma: “A escola 

mantém altos e baixos, às vezes está melhor e outras não, devido à troca de administração da 

direção. Mas diz que a escola informa sim os acontecimentos, mas que poderia ter uma 

frequencia maior, poderiam informar sobre alimentação, dia-a-dia, brincadeiras e trabalhinho. 

Acreditamos que, segundo a família 6, a escola não está melhor devido às constantes 

trocas de coordenação. Quando acontece uma troca, é provável que muitas coisas mudem, 

pois pensamos que cada pessoa tem um modo e um ritmo de conduzir o seu trabalho. A escola 
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também poderia ser mais atenciosa com os pais, relatando o dia-a-dia do filho, as brincadeiras 

e os trabalhinhos que são realizados. As professoras relataram que é grande a ausência dos 

pais na vida escolar dos filhos, mas será que elas também não estão sendo ausentes? Será que 

estão realmente procurando dialogar com os pais? Será que elas não estão generalizando todas 

as famílias, rotulando estas como ausentes? Porque, pelo que percebemos, nem todas as 

famílias são ausentes. A família 6 é um exemplo disso. Como visto no quadro acima, essa 

família afirma que gostaria de mais atenção e mais diálogo com a equipe escolar. 

As demais famílias não especificaram o que a escola avisa.  

Em uma pergunta sobre como a família poderia participar de forma ativa na escola, a 

família 1 afirmou: “Como pode haver uma boa educação, se não conhecermos a realidade de 

cada aluno”. 

Pensamos que esse desabafo da família 1 é uma forma de dizer que não está tudo 

certo, que existem aspectos em que a escola deveria melhorar, como conhecer melhor a 

realidade de seus alunos. Sabemos que isto é fundamental para que haja uma boa educação, o 

professor realmente deve conhecer a realidade de seus alunos, percebendo as angustias e 

necessidades de cada um. O professor deve levar em conta que o aluno não vem “em branco” 

para a escola, que cada um traz de casa uma “bagagem” e que esta simplesmente não pode ser 

descartada e, sim, deve ser valorizada. 

A família 3 disse que os pais deveriam mostrar mais interesse com o dia-a-dia do seu 

filho, conhecer os professores e ajudar a escola. Também devem ir às reuniões e ler a agenda 

escolar. A família 4 disse que os pais deveriam participar de atividades junto com seus filhos 

e professores. A família 6 diz acredita que reuniões ajudariam bastante, que estas deveriam 

ser organizadas com cronogramas para que cada família pudesse se organizar. 

Acreditamos que realmente as reuniões escolares são de extrema importância e que 

elas devem ocorrer frequentemente.  

A família 7 acredita que seria muito importante a integração entre pais e escolas, para 

que juntos pudessem realizar atividades, campanhas, a partir do aviso às famílias sobre as 

atividades. De acordo com a família 7: “Acho ruim quando vou pegar minha filha na sala de 

aula e encontro a professora sentada num canto da sala e os alunos realizando atividades 

sozinhos nas suas classes. Muitas vezes falta de diálogo entre as duas partes. Seria 

interessante que a professora falasse para os pais como foi o dia do seu filho na escola”. 
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Concordamos com a opinião relatada pela família 7, pois também acreditamos que não 

é nada agradável encontrar a professora da sala sentada, enquanto os alunos brincam e 

realizam atividades sozinhos. Pensamos que é indispensável a presença da professora na 

rotina do aluno. A educadora deve participar das atividades juntamente com seus alunos e não 

apenas ficar sentada olhando eles executarem as atividades sozinhos. A família 7 diz: Quando 

fiz estágio e me formei professora aprendi, que a Professora tem que ser um pouco de tudo: 

professora, mãe, amiga, psicóloga e principalmente amar o que faz. Já que as crianças passam 

a maior parte do dia na escola que ela seja educativa, que lhes ensine valores, que ela seja um 

lugar onde se aprende, se ensina, que seja agradável, que eles convivam com outras crianças, 

que aprendam respeitar, e serem respeitados, que sejam felizes que se sintam bem.  

Nós concordamos com as palavras da família 7, realmente sabemos que a professora 

acaba, mesmo, sendo um pouco de tudo: mãe, amiga e psicóloga. As famílias 2 e 5 não 

responderam à pergunta tratada nesta seção. Podemos constatar que realmente a escola e 

família precisam melhorar em muitos aspectos. Para que ambas possam realizar um trabalho 

significativo e com qualidade, é preciso que juntas tentem modificar a educação.  

 

Considerações finais 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender a importância e como está acontecendo 

a parceria entre a família e a escola nas turmas de Jardins de uma escola de Educação Infantil 

do município de São Francisco de Paula. Esta pesquisa permitiu que, através das análises dos 

questionários realizados com os pais dos alunos das turmas de Jardins e das entrevistas 

realizadas com as professoras destes mesmos alunos, constatássemos a existência de um 

distanciamento entre família e escola. Essa situação vem impedindo que aconteça uma 

parceria de qualidade entre ambas.   

Alguns pais estão desinteressados com a vida escolar dos filhos. Essa constatação 

transpareceu na coleta dos questionários, pois somente sete pais haviam respondido e 

retornado à escola, sendo que foram distribuídos trinta desses questionários. Conforme o 

relato das professoras, alguns pais também não estão cumprindo com o horário de 

funcionamento da escola, buscando seu filho depois do horário, além de não perguntarem 

como foi o dia dessa criança. Por sua vez, segundo os pais, a escola também está deixando a 

desejar, pois não cria possibilidades de interação com as famílias, convidando-as para 

participar da vida escolar apenas em reuniões e apresentações de datas comemorativas.  Além 
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disso, tanto o Projeto político pedagógico da escola (PPP) quanto Regimento Escolar da 

instituição pesquisada traz poucas informações relacionadas à família ou informações sobre 

bases que fundem a parceria entre a família e a escola.  

Alguns professores, segundo os pais, também deveriam ser mais atenciosos com as 

crianças, brincando e trabalhando junto a estas, para não deixá-las sozinhas na realização 

dessas atividades. Poderiam, também, contar aos pais como foi o dia da criança, 

demonstrando interesse por aquele aluno. 

Podemos concluir que, para que exista uma parceria de qualidade, é preciso que 

família e escola busquem juntas uma solução. Acreditamos que a coordenadoria da escola 

poderia “lançar” projetos que aproximassem a família do ambiente escolar. Uma boa saída 

poderia ser convidar os pais para participarem de atividades como: a hora do conto, momento 

em que cada familiar poderia interagir com os alunos, contando histórias e conversando com 

as crianças. Poderia ser criado, também, um projeto resgatando as brincadeiras antigas, no 

qual cada familiar poderia ir um dia na escola e realizar uma brincadeira de sua infância, 

rodas de cantigas, etc. Assim, além de trazer a família para dentro do espaço escolar, essa 

iniciativa também possibilita proporcionar um resgate da cultura e dos costumes dessas 

famílias.  

Poderiam ser feito, também, piqueniques e gincanas em que pais iriam participar 

juntamente com seus filhos. Para que essas idéias possam ser colocadas em prática, será 

necessária uma organização por parte da escola. Para esse fim, poderia ser criado um 

cronograma com a disponibilidade de horários de cada familiar, isso iria ajudar na hora de 

organizar atividades de integração.  

As professoras deveriam ser mais atenciosas tanto com os alunos, quanto com os pais 

e por fim, conversar mais com estes, contando como a criança passou o dia e, na hora das 

atividades, participar juntamente com os alunos, conversando e dando atenção a eles. Da 

mesma forma, os pais também deveriam ser mais responsáveis com os horários, buscando a 

criança caso sejam informados de que esta não está bem, respondendo aos bilhetes da agenda 

que vai diariamente para a casa e demonstrando interesse pela vida escolar de seu filho.  

Portanto, para uma parceria significativa e de qualidade é indispensável que escola e 

família trabalhem juntas. 
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