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Introdução: A discussão sobre como integrar a escola, família e aluno tende a produzir
resultados educacionais satisfatórios, ou seja, a boa interação destes atores no
desenvolvimento de suas competências, em regra, são acompanhados de bons
resultados apresentados pelos alunos.

 Objetivo: Este artigo tem como objetivo apontar e descrever o papel da família na
escola no processo de  desenvolvimento do aluno, a fim de confirmar ou não a hipótese
de que alunos que recebem apoio da família, conseguem melhores resultados na vida
estudantil. Metodologia: Para a coleta de dados foram utilizadas as bases SCIELO,
portal periódicos IBEPES, bem como ‘minha biblioteca’ disponível no site do
Unileste. Para isso utilizou-se como suporte teórico: Romanelli (2013), Nogueira
(2013), Zago (2013), Silva (2015), entre outros, que aprofundaram sobre o tema,
entrelaçando os conhecimentos disponíveis, de forma que se possibilitou a produzir
uma discussão, analisando as competências da família, escola e do aluno frente ao
processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Como critério de seleção de
texto, adotamos trabalhos renomados sobre o tema, conforme crivo da professora
orientadora. Resultados: Em consequência deste trabalho, concluímos que a família
deve atuar como uma mola propulsora para o aluno quanto a sua vontade de aprender,
produzindo auto-estima no mesmo. A escola deve atuar de forma a promover a
aproximação da família com o ambiente de ensino, transformando-a em um parceiro
educacional. O professor deve ser quem conduz o processo de aprendizagem, gerando
confiança nas relações professor/aluno, considerando as particularidades de cada
discente conforme suas historias de vida. Por fim, concluiu-se que os alunos, parte
central do processo, deve atuar como um ser pensante, crítico, formulador de
pensamento e questões, assumindo o papel principal na construção de suas histórias.
Conclusão: O processo educacional desenvolve de forma bastante complexa.
Interagindo, principalmente em três pilares de sustentação: família, escola e o aluno,
este como personagem principal do processo. Conclui-se que família e escola precisam
de uma parceria única para que o aluno possa ter um bom desenvolvimento na
aprendizagem.
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