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RESUMO

Sabe-se  que  a  família  exerce  um  papel  muito  importante  no  processo  de
desenvolvimento  da  criança.  Nessa  perspectiva,  objetivamos,  neste  trabalho,
investigar a participação familiar e seus reflexos no aprendizado discente. Para tal
intento, realizamos uma pesquisa de campo com um questionário aberto contendo
06  perguntas,  aplicadas  á  profissionais  da  área  de  educação  sobre  questões
referentes à família e escola. Utilizamos como aparato teórico os autores Libâneo
(2003),  Antunes  (2003),  Vygotsky  (1991)  que  enfatizam  essa  temática.  Os
resultados  apontam que  a  participação da  família  no  contexto  escolar  tem suas
dificuldades, mas pode ser trabalhado de forma conjunta para melhoria do quadro
educacional.
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ABSTRACT

It  is  known  that  the  family  plays  a  very  important  role  in  the  process  of  child
development. From this perspective, we aim, in this work, to investigate the family
participation and its reflexes in the student learning. For this purpose, we conducted
a  field  survey  with  an  open  questionnaire  containing  6  questions,  applied  to
professionals in the area of education on issues related to family and school. We use
as a theoretical apparatus the authors Libâneo (2003), Antunes (2003) and Vygotsky
(1991) who emphasize this theme. The results indicate that the family participation in
the school context has its difficulties, but it can be worked together to improve the
educational picture.

Key- words: Family, school, teaching-learning.

_____________

1 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Multivix Cariacica 
 adrianacarneiro51@gmail.com 
2 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Multivix Cariacica
 julianabarcelos1985@gmail.com
3 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Multivix Cariacica
 lupnielle@hotmail.com
4 Docente na Faculdade Multivix Cariacica. Mestranda em Estudos Linguísticos pela UFES.

mailto:adrianacarneiro51@gmail.com
mailto:lupnielle@hotmail.com
mailto:julianabarcelos1985@gmail.com


1.  Introdução

      Esse artigo foi realizado com o propósito de analisar o envolvimento da família

no âmbito escolar de suas crianças para saber o que pode ser melhorado, o que

pode ser trabalhado, que recursos podem ser usados com o apoio da família no que

diz respeito ao processo de ensino aprendizagem. O tema abordado foi escolhido,

pois  como  futuros  profissionais  na  área  da  educação  e  por  acreditar  que  nos

integrando mais do assunto tratado poderemos desenvolver grandes trabalhos em

prol dos alunos juntamente com suas famílias, comunidade e demais envolvidos. A

questão de se desenvolver um trabalho voltado para essa temática é que podemos

mostrar como realmente está sendo desenvolvido este tipo de trabalho nas escolas

com as famílias no que diz respeito à educação básica na Educação Infantil.

2.   Família e Escola em um contexto social, econômico e cultural.

      O  conceito  de  família  mudou  muito  nos  últimos  tempos,  a  família  esta

diretamente ligada às atitudes comportamentais da criança. Na maioria das vezes, a

influência  que  os  pais  exercem  sobre  os  filhos  é  inconsciente  e,  acabam  por

influenciar em seus comportamentos que podem ser vistos na forma de falar, de

tratar as pessoas, de enxergar o mundo.

      Assim sendo,  a  responsabilidade  institucional  de  ensino  é  da  escola  e  a

responsabilidade de educar é da família. A família deve ser a primeira educadora

dos filhos, pois e nela que os filhos aprendem a cultivar os valores essenciais como

o afeto, o respeito, autoestima, responsabilidade e solidariedade. Cabe aos pais a

educação dos filhos, mas quando a escola e a família andam juntas neste propósito,

tudo se torna mais fácil. 

O  sucesso  de  qualquer  proposta  educacional  certamente  esta
relacionado à participação dos pais ao interesse da família pela
vida  escolar  do  aluno,  ao  estimulo  de  leitura,  das  atividades
individuais e ao hábito de fazer e corrigir  as atividades de casa
juntamente  com  os  alunos.  O  envolvimento  de  todos  será  de
grande  importância,  pois  quando  todos  se  envolvem,  a  escola
cumpre melhor o seu papel (BRAGHIROLLI, 2002.).

      A educação que a criança recebe é a da escola, lugar em que deixa de imitar os

comportamentos  adultos,  para  ao  longo  do  tempo,  adquirir  modelos  e  valores

transmitidos pela escola, desenvolvendo assim sua autonomia e seu pertencimento

ao grupo social.  A escola tem o papel  de preparar as crianças para viverem no
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mundo adulto. As famílias começam a depender das escolas para que acolham suas

crianças enquanto elas trabalham. É na escola que o professor começa a ser visto

como uma pessoa da família, muitas vezes visto com respeito e confiança dando

carinho  de  pai  e  mãe  para  seus  alunos.  Para  que  o  desenvolvimento  e  a

aprendizagem possam ocorrer de maneira produtiva, um dos fatores que auxiliam

nesse processo é a influência da família no contexto escolar.

O processo de ensino – aprendizagem vai além dos conteúdos
didáticos, reconhecendo a importância de se trabalhar cada aluno
individualmente,  a  fim  de  facilitar  seu  desenvolvimento  afetivo,
cognitivo  e  motor.  As  questões  afetivas  e  cognitivas  possuem
funções  bem  definidas,  porém  são  inseparáveis  e  influenciam
diretamente  na  evolução  do  processo  psíquico  da  criança.
(LIBÂNEO, 2003).

       De acordo com Vygotsky (1998) a aprendizagem é resultado da interação do

indivíduo com o outro, considerando-se a maturação biológica, a bagagem cultural e

a  nova  situação  que  se  apresenta.  Portanto,  existem diferenças  individuais  que

precisam ser levadas em consideração quando se trata de aprendizagem escolar,

pois, esta é um processo pessoal, individual que depende de múltiplos fatores.

       A criança aprende desde cedo no seu ambiente familiar que o afeto é um

sentimento muito bom e importante. Elas sentem- se felizes quando seus pais lhes

mostram afeto e isso faz com que elas, ao longo se sua trajetória, seja em casa, na

escola ou no seu meio social, criem sua própria identidade sobre a afetividade. A

família é o primeiro e principal contexto de socialização dos seres humanos, é um

entorno constante na vida das pessoas, mesmo que ao longo do ciclo vital se cruze

com outros contextos como a escola e o trabalho (ANTUNES, 2003).

      Segundo Boechat (2003), a família e a escola emergem como duas instituições

fundamentais,  priorizando  uma  reflexão  sobre  sua  função  social,  suas  tarefas  e

papéis na sociedade contemporânea.  Uma das tarefas mais importantes, embora

difícil  seja  preparar  tanto  os  alunos  quanto  professores  e  pais  para  viverem  e

superarem  as  dificuldades  em  um  mundo  de  mudanças  rápidas  e  conflitos

interpessoais. Os pais precisam acompanhar seus filhos na escola, nas atividades,

conhecer também suas amizades, para então poder exercer seu papel responsável

de disciplina e cuidado sobre eles.

      É importante desenvolver  um estudo sobre a realidade que a criança esta

inserida para poder detectar até que a influência familiar poderá prejudicar ou ajudar
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no processo de aprendizagem, observando como é ou não o relacionamento entre

escola  e  família,  já  que  estas  duas  esferas  tem  uma  responsabilidade  de  ser

referencia  para  a  formação  do  educando.  De  acordo  com a  LDB no  Art.  2º  “A

educação é dever da família e do estado, inspirados nos princípios de liberdade e

nas ideias de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento de

educando,  seu preparo para o exercício  da cidadania e  sua qualificação para  o

trabalho”.

Tanto a família quanto a escola deve viabilizar relações pautadas
na afetividade e no adequado desempenho de papeis. As crianças
ao viverem ora como aluno, ora como filho, aprendem as normas
sociais  e  éticas  e  compreendem  o  seu  lugar  no  mundo.
(OLIVEIRA, 1981)

      A relação família e escola é um tema em destaque na discussão sobre o alcance

do sucesso dos alunos no processo de ensino- aprendizagem. Os profissionais da

escola acreditam muitas vezes, que os alunos vão mal porque suas famílias estão

desestruturadas  ou  porque  não  se  interessam  pela  vida  escolar  da  criança.  A

ausência dos pais às reuniões pedagógicas é um fato que vem acontecendo muito

no  contexto  escolar  atual  (BHERING,  1999).  O  que  se  vê  hoje  são  crianças

entregues a sua própria sorte, pois os pais assumiram outras funções sociais, e a

escola sozinha não consegue cumprir todo o processo educacional. É preciso que a

família proporcione atenção e carinho para as crianças, em ambientes agradáveis

para  que  elas  possam  desenvolver  suas  atividades  escolares  da  melhor  forma

possível.

A criança quando não é bem amparada no sentido de educar,
transmitir  valores,  conhecimentos,  cultura  e  servir-  lhe  como
exemplo, pode ser influenciada por outros grupos sociais. Muitas
vezes é mais fácil  seguir  ao seu grupo de amigos do que aos
próprios pais ou a escola. (CARVALHO, 2000)

      Piaget (2007) afirma que uma ligação estreita e continuada entre os professores

e os pais leva, pois a muita coisa que a uma informação mútua: este intercâmbio

acaba resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real

dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos

pais,  e  ao  proporcionar,  reciprocamente,  aos  pais  um interesse pelas  coisas da

escola chega-se até mesmo a uma divisão de responsabilidades.    

      De acordo com Leite (2011), quando a família e a escola mantêm boas relações,

as condições para um melhor aprendizado e desenvolvimento da criança podem ser
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maximizadas.  Assim,  pais  e  professores  devem  ser  estimulados  a  discutirem  e

buscarem estratégias  conjuntas  e  especificas  ao  papel,  que  resultem em novas

opções e condições de ajuda mútua. Tassoni (2011) tem a mesma linha de raciocino

e  conclui  que  a  participação  dos  pais  na  carreira  escolar  das  crianças  é  sim,

imprescindível; mas, ao mesmo tempo, é necessário que este envolvimento seja um

envolvimento de qualidade - ressaltando que o essencial é a qualidade do tempo em

que os pais se envolvem com a escola e não apenas a quantidade de tempo em que

eles fazem isso. 

      É também em seu interior que se constroem as marcas entre as gerações e são

observados valores  culturais.  É  possível  observar  que nos últimos anos os  pais

estão perdendo o controle de seus filhos, não conseguindo impor limites. Também

existem casos em que os limites impostos são rígidos demais, sendo que ambas as

formas podem gerar dificuldades. 

      Um dos fatores que levam ao fracasso escolar dos alunos na educação infantil

inicialmente é a convivência dentro de casa com suas famílias, ou seja, desavenças

entre os pais, discussões em que as crianças muitas vezes presenciam no cotidiano

de seus lares, as levam a criarem emoções psicológicas e traumáticas, que se não

forem  trabalhadas  podem  acarretar  sérios  problemas  futuros  na  vida  dessas

crianças. 

      Para Mussem (1970),  a  influência do  lar  é  sumamente importante para o

crescimento emocional da criança, dada a importância das primeiras experiências.

Se estas forem saudáveis, a criança terá segurança, fará uma avaliação realista do

seu valor, de suas forças e de suas limitações. Aceitará a si mesma pelo que é, e

estando livre de angústia, poderá empregar construtivamente suas energias a fim de

solucionar  problemas.  Os  pais  podem influenciar  no  aprendizado  de  seus  filhos

através de atitudes e valores que passam a eles.

3. Metodologia

      A metodologia utilizada neste trabalho foi a entrevista com base em Gil (2002),

onde  afirma  que  “o  estudo  de  campo  focaliza  uma  comunidade,  que  não  é

necessariamente  geográfica,  já  que  pode  ser  uma  comunidade  de  trabalho,  de

estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a

pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo
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estudado  e  de  entrevistas  com  informantes  para  captar  suas  explicações  e

interpretações do que ocorre no grupo”.  As entrevistas foram realizadas com 03

profissionais  da  área  da  educação  infantil,  contendo  06  questões  referentes  ao

aspecto  de interação entre  escola  e  família  em relação ao processo de ensino-

aprendizagem  dos  alunos.  As  escolas  selecionadas  foram:  Centro  Municipal  de

Educação Infantil  (CMEI) “Larissa Pereira Batista”, Centro Municipal de Educação

Infantil (CMEI) “Álvaro Fernandes Lima” e o Centro Municipal de Educação Infantil

(CMEI)  “José  Luiz  Araujo”,  localizados  nos  municípios  de Cariacica  e  Vitória  no

estado do Espírito Santo, que tratam de questões referentes ao aspecto de interação

entre escola e família no qual pretendemos fazer uma comparação das entrevistas

realizadas nas escolas selecionadas.

      O objetivo deste artigo é verificar através da pesquisa as opiniões e analises

relatadas pelos profissionais.  Essas entrevistas objetivaram uma investigação em

relação ao desenvolvimento  da participação da família  no processo de ensino e

aprendizagem. 

4. Análise de dados

      No momento da entrevista foram informados para os participantes o motivo e o

seu  objetivo,  para  que  eles  possam  entender  e  interagir  com  o  trabalho.  As

entrevistas foram realizadas dentro das escolas e os participantes foram flexíveis

demonstrando  interesse  pelo  assunto.  As  tabelas  a  seguir  demonstraram  as

respostas dos entrevistados em suas respectivas instituições de ensino, para melhor

análise dos fatos abordados, contendo em cada tabela a pergunta, a instituição e a

resposta de cada participante.

Quadro 1- Questão referente á importância da escola para o aluno.

1) Quais questões tem maior relevância para o discente no âmbito
escolar?

CMEI Larissa Pereira Batista
“Conhecimentos no que se refere aos conteúdos e
respeito ao próximo.” (Respondente 1).
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CMEI  Álvaro  Fernandes
Lima

“O  objetivo  da  educação  infantil  é  o
desenvolvimento integral da criança, ou seja, deve
abranger  o  desenvolvimento  todos  os  aspectos
que fazem parte da totalidade do sujeito (cognitivo,
social, emocional, etc.).” (Respondente 2).

CMEI José Luiz Araujo
“Conhecimento  para  uma  formação  critica-
reflexiva, tornando- se cidadão capaz de conviver
em sociedade.” (Respondente 3).

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme as respostas dos entrevistados.

Quadro 2- Questão referente sobre a interação da família com a escola.

2) Como acontece a interação escola e família?

CMEI Larissa Pereira Batista
“Fundamental para o crescimento do educando e
fortalecimento  da  comunidade  escolar.”
(Respondente 1).

CMEI  Álvaro  Fernandes
Lima

“É fundamental, sendo que cada um deve respeitar
seu papel na educação da criança, que é dever do
estado e da família, por isso é dever da família se
envolver.” (Respondente 2).

CMEI José Luiz Araujo
“Seria de extrema importância para o aluno se os
pais participassem ativamente.” (respondente 3).

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme as respostas dos entrevistados.

Quadro 3- Questão referente ao papel do gestor nas intervenções pedagógicas.

3) Na sua visão, como um gestor deve intervir em questões
pedagógicas?

CMEI Larissa Pereira Batista
“A  intervenção  é  de  grande  importância,  pois  é
através  dela  que  mudamos  nossas  práticas
sempre que há necessidade.” (Respondente 1).
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CMEI  Álvaro  Fernandes
Lima

“Compreender  e  agir  sobre  o  processo  de
desenvolvimento  da  escola  e  do  aluno.”
(Respondente 2).

CMEI José Luiz Araujo

“Auxiliando  o  corpo  docente  da  instituição  de
ensino para que eles tenham uma motivação no
ambiente de trabalho,  cooperando no suporte de
questões referentes ao aluno no que diz respeito
ao  seu  processo  de  ensino  aprendizagem.”
(Respondente 3).

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme as respostas dos entrevistados.

Quadro 4- Questão referente à participação da família no âmbito escolar.

4) No inicio do ano letivo, algumas escolas abrem para a comunidade a
participação em reuniões para tratar de ações sobre o ano letivo.
Você acha que essa abertura condiciona à população conhecer

melhor o trabalho da escola?

CMEI Larissa Pereira Batista
“Sim, pois através desta participação que os pais
ou responsáveis tiram sua dúvidas e apontam seus
questionamentos.” (Respondente 1).

CMEI  Álvaro  Fernandes
Lima

“Sim. Pelo menos uma vez por ano é realizada a
avaliação institucional  onde todos os segmentos,
inclusive  a  comunidade  possam  entender  o  que
ocorre no âmbito escolar.” (Respondente 2).

CMEI José Luiz Araujo
“Sim, pois com a participação da comunidade é de
fato  primordial  para  o  desenvolvimento  do
processo  de  aprendizagem  dos  alunos.”
(Respondente 3).

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme as respostas dos entrevistados.

Quadro 5- Questão referente sobre a intervenção pedagógica escolar.

5) A participação significa uma intervenção no processo de ensino-
aprendizagem? Justifique.
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CMEI Larissa Pereira Batista

“Nem  sempre,  pois  muitas  vezes  a  família  é
incompleta,  ou  seja,  às  vezes  é  a  mãe  que  é
presente ou é o pai  e até mesmo outro familiar,
com isso quando se apresentam na escola muitas
das vezes não procuram saber  o  que ocorre  na
instituição  e  nem  participam  dando  sugestões
sobre  algo  que  pode  ser  feito  ou  melhorado.”
(Respondente 1).

CMEI  Álvaro  Fernandes
Lima

“Não  vejo  a  participação  com  um  processo  de
intervenção.  A  participação  é  uma  forma  de
desenvolver a família no processo de formação do
aluno, é parceria, é ouvir,  é interagir buscando o
alcance dos objetivos. A interferência pedagógica é
uma intervenção que o profissional faz geralmente
diante  de  situações  do  que  estão  ligadas  à
aprendizagem do aluno.” (Respondente 2).

CMEI José Luiz Araujo

“A participação ativa da família faz com que muitos
assuntos  sejam  resolvidos  juntamente  com  o
familiar,  estão  intervindo  junto,  porém  o  que
acontece  é  a  escola  trabalhando  sozinha.”
(Respondente 3).

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme as respostas dos entrevistados.

Quadro 6- Questão referente ao dia da família nas escolas.

6) Como você interpreta o dia da família nas escolas?

CMEI Larissa Pereira Batista

“De uma forma geral é importante ter, pois existem
familiares  que  já  são  presentes  no  cotidiano
escolar,  mas também existem aqueles  familiares
que são ausentes e isso possibilita a vinda dessas
famílias  na  escola,  mostrando  a  elas  o  trabalho
desenvolvido junto de seus filhos. E as crianças se
sentem importantes e felizes vendo seus parentes
presentes prestigiando suas atividades. No dia da
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família  também  é  importante  a  participação  dos
pais, ou seja, que eles não venham apenas para
assistir  ao  evento,  mas  sim  para  interagir  como
participarem de teatro ou de alguma brincadeira.”
(Respondente 1).

CMEI  Álvaro  Fernandes
Lima

“Um momento rico que oportuniza a aproximação
da família e da escola. Pela correria do dia a dia
muitas  vezes  a  família  não  pode  participar  de
forma  mais  presente.  Em  algumas  realidades  a
família  não  se  interessa  por  se  envolver  no
processo  escolar  dos  filhos.  O  dia  da  família
oportuniza também a interação da escola com os
filhos, pais e comunidade, estimulando a família a
se  envolver  de  forma  mais  afetiva  na  vida  dos
filhos.” (Respondente 2).

CMEI José Luiz Araujo

“Importante para o aluno sentir que pertence a um
grupo familiar e ao mesmo tempo “chamar” estes
pais a participarem da vida escolar desses alunos
e também do cotidiano da escola.” (Respondente
3).

Fonte: Elaborado pelos autores, conforme as respostas dos entrevistados.

      Analisando a tabela das entrevistas com os profissionais da educação podemos

notar que, os participantes da instituição CMEI Larissa Pereira Batista, CMEI Álvaro

Fernandes Lima, e CMEI José Luiz Araujo tiveram uma desenvoltura e propriedade

ao responder as questões ministradas no que diz respeito à participação da família

no  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  relatando  o  que  de  fato  ocorre  dentro

dessas Instituições de ensino infantil,  ou seja,  ainda há muitas famílias ausentes

nesse processo.

       A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e

cognitivas.  Tem  desejo  de  estar  próxima  às  pessoas  e  é  capaz  de  interagir  e

aprender com elas de forma que possa compreender e influenciar seu ambiente.

Ampliando suas relações sociais, interações e formas de comunicação, as crianças

sentem-se cada vez mais seguras para se expressar, podendo aprender, nas trocas

sociais,  com diferentes crianças e adultos cujas percepções e compreensões da

realidade também são diversas. Para se desenvolver, portanto, as crianças precisam

aprender com os outros, por meio dos vínculos que estabelece (PCN 1998, p.21). Se
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a criança cria um vinculo de afetividade com a família e seus professores, ela irá se

desenvolver nos aspectos cognitivos, de linguagem, emocional e corporal em seu

aprendizado.

      Quanto ao ambiente familiar, a pesquisa confirma dados de outros estudos no

sentido de que a educação e a classe social dos pais são importantes preditores do

desenvolvimento intelectual e social, mas observa que a qualidade do ambiente de

aprendizagem no lar pode promover o desenvolvimento intelectual e social em todas

as crianças, superando a influência da classe social e do nível educacional dos pais

(PCN 2006, p.27).

A família, do ponto de vista do individuo e da cultura, é um grupo
tão importante que, na sua ausência, dizemos que a criança ou o
adolescente  preciso  de  uma  “família  substituta  ou  devem  ser
abrigados em uma instituição que cumpra suas funções materna e
paterna [...] (BOCK, 2004.p.249).

      A família tem o dever de instruir seus filhos para que eles possam, com o auxílio

da escola se desenvolver como pessoa, tanto socialmente quanto culturalmente e

psicologicamente na sociedade que as rodeia.

      Segundo Osório (1996), costuma-se dizer que a família educa e a escola ensina,

ou seja, à família cabe oferecer à criança e ao adolescente a pauta ética para a vida

em sociedade e a escola instruí-lo,  para que possam fazer  frente às exigências

competitivas do mundo na luta pela sobrevivência. 

5. Considerações finais

      De acordo com a temática abordada neste artigo, pode- se perceber que a

interação  da  escola  juntamente  com  a  família  é  um  fator  relevante  para  o

desenvolvimento da criança. Os pais estão interligados com a escola através de

seus filhos, pois é a partir de casa que começa todo um processo de ensino, ou seja,

é na família que a criança aprende seus primeiros conceitos de educação antes de

ingressar  na escola  para assim sistematizar  conceitos  que é o  de se tornar  um

profissional  critico  reflexivo  na  sociedade.  Para  isso,  recorremos  ao  método  de

entrevista com o intuito de identificar que o apoio e a participação da família nas

escolas refletem expressivamente na questão do aprendizado dos alunos, pois eles

necessitam de apoio pedagógico em consonância ao familiar, pois o papel da escola

consiste em sistematizar conteúdos e formar cidadãos críticos e reflexivos.
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Neste  caso,  o  cenário  político  passa  a  exercer  uma  influência
preponderante  para  a  solução  das  crises,  que  extrapolam  o
cotidiano das escolas.  Para superar os desafios que enfrentam,
hoje, uma das alternativas é promover a colaboração entre escola
e família (Polonia & Dessen, 2005).

       O papel dos pais é de educar seus filhos e o da escola é de ensinar aquilo que a

criança  precisa  para  desenvolver-  se  como  cidadão  de  direitos  e  deveres  na

sociedade. Mussem (1970) irá classificar os pais da seguinte forma:

Pais  autoritários:  Manifestam  altos  níveis  de  controle,  de
exigências  de  amadurecimento,  porém  baixo  nível  de
comunicação  e  afeto  explícito.  
Pais  permissivos:  Pouco  controle  e  exigências  de
amadurecimento,  mas  muita  comunicação  e  afeto.  
Pais  democráticos:  níveis  altos  tanto  de  comunicação  e  afeto,
como de controle e exigência de amadurecimento. 

      A relação da família com a instituição de ensino possui alguns obstáculos, mas o

que não se pode deixar de lado são os caminhos a serem percorridos nos quais os

pais e a escola devem ter uma ligação constante e abrangente, para que juntos

possam desenvolver  um trabalho produtivo e satisfatório,  no que diz respeito ao

ensino- aprendizagem dos alunos.
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7. Anexos

Entrevistas

CMEI Larissa Pereira Batista (Simone Silva)

1) Quais questões tem maior relevância para o discente no âmbito escolar?

Conhecimentos no que se refere aos conteúdos e respeito ao próximo.

2) Como acontece a interação escola e família?
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Fundamental  para  o  crescimento  do  educando  e  fortalecimento  da

comunidade escolar.

3) Na sua visão, como um gestor deve intervir em questões pedagógicas?

A intervenção é  de grande importância,  pois  é  través  dela  que mudamos

nossas práticas sempre que há necessidade.

4) No inicio do ano letivo,  algumas escolas abrem para a comunidade a

participação em reuniões para tratar de ações sobre o ano letivo. Você

acha  que  essa  abertura  condiciona  à  população  conhecer  melhor  o

trabalho da escola?

Sim, pois através desta participação que os pais ou responsáveis tiram sua

dúvidas e apontam seus questionamentos.

5) A  participação  significa  uma  intervenção  no  processo  de  ensino-

aprendizagem? Justifique.

Nem sempre, pois muitas vezes a família é incompleta, ou seja, as vezes é a

mãe que é presente ou é o pai e até mesmo outro familiar, com isso quando

se apresentam na escola muitas das vezes não procuram saber o que ocorre

na instituição e nem participam dando sugestões sobre algo que pode ser

feito ou melhorado.

6) Como você interpreta o dia da família nas escolas?

De uma forma geral  é  importante  ter,  pois  existem familiares  que  já  são

presentes no cotidiano escolar, mas também existem aqueles familiares que

são ausentes e isso possibilita a vinda dessas famílias na escola, mostrando

à elas o trabalho desenvolvido junto de seus filhos. E as crianças se sentem

importantes  e  felizes  vendo  seus  parentes  presentes  prestigiando  suas

atividades. No dia da família também é importante a participação dos pais, ou

seja,  que eles não venham apenas para assistir  ao evento mas sim para

interagir como participarem de teatro ou de alguma brincadeira.

CMEI Álvaro Fernandes (Sheila Mara de Souza Alves)
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1) Quais questões tem maior relevância para o discente no âmbito escolar?

O objetivo da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança, ou

seja, deve abranger o desenvolvimento todos os aspectos que fazem parte da

totalidade do sujeito (cognitivo, social, emocional, etc.).

2) Como acontece a interação escola e família?

É fundamental, sendo que cada um deve respeitar seu papel na educação da

criança, que é dever do estado e da família, por isso é dever da família se

envolver.

3) Na sua visão, como um gestor deve intervir em questões pedagógicas?

Compreender e agir sobre o processo de desenvolvimento da escola e do

aluno.

4) No inicio do ano letivo,  algumas escolas abrem para a comunidade a

participação em reuniões para tratar de ações sobre o ano letivo. Você

acha  que  essa  abertura  condiciona  à  população  conhecer  melhor  o

trabalho da escola?

Sim. Pelo menos uma vez por ano é realizada a avaliação institucional onde

todos os segmentos, inclusive a comunidade possam entender o que ocorre

no âmbito escolar.

5) A  participação  significa  uma  intervenção  no  processo  de  ensino-

aprendizagem? Justifique.

Não vejo a participação com um processo de intervenção. A participação é

uma forma de desenvolver a família no processo de formação do aluno, é

parceria, é ouvir, é interagir buscando o alcance dos objetivos. A interferência

pedagógica é uma intervenção que o profissional faz geralmente diante de

situações do que estão ligadas à aprendizagem do aluno.

6) Como você interpreta o dia da família nas escolas?

Um momento rico que oportuniza a aproximação da família e da escola. Pela

correria do dia a dia muitas vezes a família não pode participar de forma mais
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presente. Em algumas realidades a família não se interessa por se envolver

no  processo  escolar  dos  filhos.  O  dia  da  família  oportuniza  também  a

interação da escola com os filhos, pais e comunidade, estimulando a família a

se envolver de forma mais afetiva na vida dos filhos.

CMEI José Luiz Araujo (Fernanda Libardi Nascimento)

1) Quais questões tem maior relevância para o discente no âmbito escolar?

Conhecimento  para  uma  formação  critico-  reflexiva,  tornando-  se  cidadão

capaz de conviver em sociedade.

2) Como acontece a interação escola e família?

Seria  de  extrema  importância  para  o  aluno  se  os  pais  participassem
ativamente.

3) Na sua visão, como um gestor deve intervir em questões pedagógicas?

Auxiliando o corpo docente da instituição de ensino para que eles tenham

uma motivação no ambiente de trabalho, cooperando no suporte de questões

referentes  ao  aluno  no  que  diz  respeito  ao  seu  processo  de  ensino

aprendizagem.

4) No inicio do ano letivo,  algumas escolas abrem para a comunidade a

participação em reuniões para tratar de ações sobre o ano letivo. Você

acha  que  essa  abertura  condiciona  à  população  conhecer  melhor  o

trabalho da escola?

Sim,  pois  com a participação  da  comunidade é  de  fato  primordial  para  o

desenvolvimento do processo de aprendizagem dos alunos.

5) A  participação  significa  uma  intervenção  no  processo  de  ensino-

aprendizagem? Justifique.

A participação ativa da família faz com que muitos assuntos sejam resolvidos

juntamente com o familiar, estão intervindo juntos, porém o que acontece é a

escola trabalhando sozinha.
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6) Como você interpreta o dia da família nas escolas?

Importante para o aluno sentir que pertence a um grupo familiar e ao mesmo

tempo “chamar” estes pais a participarem da vida escolar desses alunos e

também do cotidiano da escola.
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