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RESUMO 

Introdução: A formação integral é de grande importância, pois trabalha as relações humanas, 

indo além dos aspectos da racionalidade ou cognição, dando relevância ao desenvolvimento de 

dimensões afetivas, valores, direitos e deveres dentro da sociedade na qual está inserida. A 

família tem participação direta com o social da criança, sendo à base da educação informal, que 

é aquela que ocorre ao longo da vida, mas que refletirá na sala de aula, contribuindo 

positivamente ou não no desenvolvimento cognitivo, social, moral e físico do aluno. Pois são a 

relação familiar que os proporcionam as primeiras experiências educacionais, influenciando no 

comportamento, na intenção de guia-los e orientá-los. Enquanto isso, a escola fica com a parte 

da educação formal, ou seja, aquela que ocorre nos sistemas de ensino tradicional, ligado à 

cultura, ao profissionalismo e ao cognitivo que prepara o educando para atuar efetivamente 

junto à sociedade. Objetivo: O objetivo desse artigo foi formular projetos para estimular a 

participação ativa dos pais na vida escolar de seus filhos, favorecendo na sua formação total. 

Metodologia: Para tanto utilizamos como metodologias a pesquisa bibliográfica e a pedagogia 

de projetos. Resultados e discussão: O projeto 1 (Oficinas pedagógicas: Brincando de 

alfabetizar e letrar alunos com a participação dos pais) teve como objetivo aproximar a família 

da escola por meio da interação pais, alunos e professores, ensinando a função social da leitura 

e da escrita. O projeto 2 (Conhecendo a realidade dos educandos) teve como objetivo 
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desenvolver a afetividade, investigar o sócio cultural do aluno, intervir com maneiras cabíveis 

a tal situação, ajudar na relação pais/alunos, conscientizar os pais sobre seu papel de 

educadores. Conclusão: A família e a escola são indissociáveis na formação do aluno quanto 

cidadão, enquanto um corrige o outro ensina cada um com sua posição e deveres diferentes, 

mas interligados e dependentes um ao outro, com atribuições obrigatórias estabelecidas por leis 

na sociedade, mas uma vez que feita com parceria tem viabilidade para ser satisfatória e 

conseguirem engendrar pessoas democráticas e cidadãos ativos.  
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