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Introdução: Os pais devem estar envolvidos em todo o processo de aprendizagem, pois
pais e escola são um complemento importante na educação das crianças. Há muitos
estudos que tratam da eficácia do envolvimento da família escola. Em geral, as
pesquisas têm revelado que a família deve promover a valorização da escola e
estimular as tarefas, bem como a escola precisa rever os seus valores e procedimentos
em relação ao aluno e à família.
Assim, destacam a necessidade dos pais serem mais  orientados pela escola para
poderem assessorar seus filhos. Objetivo: •	Apresentar um estudo sobre a relação
família e escola buscando evidenciar a influência dessas instituições no ensino
aprendizagem regular.
•	Identificar elementos que promovam o sucesso escolar, em especial pela família 
•	Apresentar a família como instituição responsável pela educação dos filhos
 Metodologia: •	Pesquisa bibliográfica baseada na leitura de artigos científicos,
monografias e outras obras que se ocupam dessa temática. Resultados: •	O dever dos
pais na educação dos filhos. 
•	Ter livros em casa.
•	Reservar um lugar tranquilo para os estudos.
•	Orientar, mas jamais dar a resposta certa.
•	Reservar o tempo livre.
•	Comparecer à reunião de pais.
•	Conversar sobre a escola.
•	Monitorar o boletim.
•	A terceirização da educação. 
•	O dever da escola.
•	Medidas que podem ser tomadas pelo descumprimento dos pais em dar uma
educação formal aos filhos.
•	Interação família e escola.  
 Conclusão: Pode se perceber que o sucesso escolar das crianças e adolescentes
encontra- se relacionado ao reforço advindo dos cuidados da família, em especial
quando convivem com livros, jornais e revistas, além do reforço que vem da escola e
do professor.  
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