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RESUMO 

Introdução: Muitas vezes a família acredita que a educação de seus filhos é responsabilidade 

da escola e acaba não se envolvendo na vida escolar da criança, por esse motivo a instituição 

deve fazer eventos incentivando a participação da família na escola para promover a melhoria 

do desempenho escolar. Precisamos ressaltar a importância dos pais ou responsáveis estarem 

presentes em todos os níveis de ensino da criança, pois muitas das vezes os pais são atuantes 

somente nos primeiros anos escolares do filho e quando as crianças desenvolvem a autonomia 

e a independência eles acreditam que a instituição não precisa da sua assistência para auxiliar 

nos processos de aprendizagem do filho\aluno. Objetivo: O objetivo deste artigo foi avaliar a 

relação família e escola nos anos iniciais do Ensino Fundamental e sugerir projetos de aula que 

promovam a melhoria dessa relação. Metodologia: Utilizamos como metodologias a pesquisa 

bibliográfica na parte teórica e a pedagogia de projetos na construção de sugestões de projetos 

de aula. Resultados e discussão: Para atingir o objetivo proposto montamos duas sugestões de 

projetos de aula a partir das propostas da pedagogia de projetos. Para o 3° ano do Ensino 

Fundamental montamos o projeto “Escola e reciclagem”, com o objetivo de desenvolver, com 

o apoio da família, os conhecimentos sobre a importância da sustentabilidade para o nosso 

planeta. Para o 5° ano do Ensino Fundamental montamos o projeto “Prevenção e combate ao 

bullying na escola”, com o objetivo de conscientizar os alunos e responsáveis sobre as 
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consequências de quem sofre o bullying. Conclusão: Quando a criança ingressa na escola o 

papel de educar e cuidar deve ser compartilhado entre a escola e a família. Para que essa parceria 

dê frutos a escola e a família precisam manter canais abertos de diálogo que mantenham a 

família informada das atividades promovidas pela escola, que permitam a família dar sugestões, 

se sentir acolhida e participar ativamente da vida escolar do seu filho.    

 

PALAVRAS-CHAVE: Relação família escola. Ensino Fundamental. Diálogo.  

 


