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Introdução: A escola e a família vêm passando por profundas transformações ao longo
da historia. Esta mudança interfere na estrutura familiar e vida escolar, o fato de pais,
mães ou responsáveis terem de trabalhar para ajudar no sustento da casa, têm
transferido para a escola algumas tarefas educativas que deveriam ser suas. Neste
contexto, este trabalho busca compreender a relação família e escola. Ambas passam
por várias divergências relacionadas ao papel que cada uma deve desempenhar dentro
do processo escolar. Objetivo: Pesquisar sobre a importância dessa relação e suas
contribuições. Buscar encontrar caminhos que auxiliem nos problemas enfrentados.
Analisar sobre a importância da relação família e escola e suas contribuições no
desenvolvimento social e intelectual. Investigar de que forma a escola pode contribuir
para aproximar da escola. Metodologia: Para ter acesso às essas informações foi feito
um levantamento bibliográfico, onde foram pesquisados diversos artigos de diferentes
autores. A partir de pesquisa de artigos, consultando o banco de dados da Scielo, tendo
como palavras chaves escola e família. Como critério de integração foi definido que
fosse escolhido artigos publicados a partir de 2007, sendo descartados os textos que
não eram similares ao objetivo do estudo. Inicialmente foram lidos todos os resumos
dos trabalhos selecionados e a partir dessas leituras, caso nos interessasse, foram lidos
os artigos na integra. Resultados: Ao realizar a pesquisa nos periódicos, foram
selecionados 16 artigos, sendo que 12 não atendiam a proposta do trabalho, portanto,
toda fundamentação ficou a cargo de 04 artigos, além de alguns vídeos que foram
vistos sobre o assunto. Mediante ao material selecionado, pode-se perceber que não
possui uma solução imediata para a resolução do problema, onde a família não se
agrega a relação com a escola. Sabe-se que o papel da família, em relação à formação
dos seus filhos, é educar, criar, proteger, cuidar e garantir o desenvolvimento. A escola
é uma instituição com papel essencial na sociedade, preocupada com a formação,
caráter, valores e princípios morais, que direcionará o aluno a utilizar os
conhecimentos aprendidos de maneira eficaz. Para que ambos possam ter uma relação
boa e estável, onde o principal objetivo é a formação e o desenvolvimento desses
sujeitos, é importante que as duas instituições (escola e família) compreendam que se
ambas trabalharem juntas será muito importante para o desenvolvimento das crianças
no processo educacional. Conclusão: A relevante parceria entre escola e família
promovem sucesso, conduzindo as crianças a um futuro melhor, vindo a ser cidadãos
capazes de enfrentar os desafios no decorre de sua caminhada e desta forma viverão
em um ambiente saudável e estimulador a seu desenvolvimento.

Palavras-chave: Relação família/escola  . Ambiente saudável. Educação . 

18ª Semana de Iniciação Científica e 9ª Semana de Extensão: Iniciação Científica e Extensão: Na Prática, Educação é Tudo

25 a 28 de outubro de 2017, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


