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RESUMO 

Introdução: Esse artigo estudou o papel da escola e da família no desenvolvimento com seus 

filhos, de forma positiva para a construção do conhecimento no processo de aprendizagem. 

Percebe-se que a família assume papéis importantes como a socialização e o desenvolvimento 

de atitudes tanto em família quanto em grupos sociais. Tudo isso para uma formação de hábitos 

e aquisição da cultura para o convívio em sociedade. Podemos afirmar que a escola é o primeiro 

convívio social depois da família, como transmissão de valores e de culturas, estando 

preparando indivíduos que saibam lidar em vários grupos sociais. Objetivo: O objetivo desse 

artigo foi analisar o quanto a família é essencial para a aprendizagem do aluno na Educação 

Infantil, atuando juntamente com a escola, na promoção da aprendizagem da criança. 

Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e pedagogia de 

projetos. Resultados e discussão: As metodologias utilizadas nos proporcionaram a 

oportunidade de construir pontes entre a teoria e a prática com a montagem de duas sugestões 

de projetos de aula a serem aplicados na Educação Infantil. O primeiro projeto “Cantiga: A 

linda rosa juvenil”, visou trabalhar com os alunos a indagação, curiosidade, o corpo e o interesse 

dos alunos, buscando também o incentivo dos pais. No segundo projeto “Carnaval”, o objetivo 

foi conhecer o carnaval e suas evoluções, suas origens e de como é feito ao redor do país, 

trazendo os pais que serão envolvidos com a escola durante o trabalho realizado com as crianças 

e uma festividade envolvendo todos na culminância. Conclusão: A escola deve ser um local 
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prazeroso no qual a criança será recebida por profissionais prontos a passarem o conhecimento 

e demostrarem afetividade. A família e a escola devem construir espaços e tempos de diálogo 

e ajuda mútua para que a criança se sinta amparada, amada e estimulada. Cabe a escola e a 

família trabalharem juntas e apoiarem a criança na aquisição das habilidades e competências 

necessárias as diferentes etapas da Educação Infantil.  
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