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RESUMO 

 

 

Esse trabalho é fruto de uma pesquisa sobre as relações estabelecidas entre a família e a escola, uma vez 

que se acreditam ser de grande importância à interação entre essas duas instituições; pilares da sociedade; 

para um melhor desenvolvimento escolar da criança e do adolescente. Assim, esse estudo tem como 

problema a seguinte questão: De que forma a participação da família contribui para melhor desempenho 

da criança e do adolescente no ambiente escolar? Por diversos motivos nota-se que poucos pais e/ou 

responsáveis se mostram interessados às questões escolares de seus filhos. Desse modo. Acredita-se que 

esta comunicação é um passo para que elas caminhem juntas em prol de um bem maior. O objetivo geral 

desse estudo é localizar, investigar e analisar o que as famílias, apoiadas pelos profissionais da escola 

podem acrescentar ao desenvolvimento das crianças desde o início de sua integração no ambiente escolar. 

Assim, também temos os seguintes objetivos específicos: Compreender como a participação dos pais e/ou 

responsáveis auxilia no desenvolvimento das crianças e adolescentes no seu processo de ensino. 

Explicitar os benefícios que essa participação e auxílio podem trazer aos filhos/alunos, e como 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem e encontrar meios que tornem mais efetivas e 

prazerosas as participações dos pais no ambiente escolar. Essa pesquisa é de natureza bibliográfica e para 

darmos conta de tais objetivos, foram realizadas leituras de bibliografias relativas à temática, dentre quais 

podemos citar Silva (2013), Symanski (2001), Dessen (2007), Gimeno (2003), LEI DE DIRETRIZES E 

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (1996), Marques (2001) e Oliveira (2009). O trabalho está 

estruturado em dois capítulos; sendo que, no capítulo I é discutido sobre família e escola e no capítulo II 

discorreu-se sobre de que forma a participação da família contribui para melhor desempenho da criança e 

do adolescente no ambiente escolar e quais meios para se chegar a tal parceria. O trabalho é finalizado 

com a apresentação das considerações finais. 


