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Resumo 

O presente artigo aborda a importância da família no processo de aprendizagemesse e tem 

como objetivo analisar a contribuiçao da familia no processo de aprendizagem na educação 

infantil instigando a parceria familia e escola nesse processo. O problema em estudo tenta dar 

algumas respostas buscando através da opinião de alguns autores como Cury (2003) e Souza 

(2008) sobre a importância da familia no processo de aprendizagem focando a influência da 

familia na educação dos filhos, analisando a instituição familia como espaço de orientação e 

construção da identidade do individuo. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica na 

qual se constatou que a relação familia/escola é fundamental na construção do ensino e 

aprendizagem, pois a familia é a base na vida da criança, é no seio familiar que são 

construidos valores importantes imprescindiveis na vida do ser humano.   

 

Palavras-chave: Familia, Educação infantil, Aprendizagem.  

 

 

Abstract 
This article discusses the importance of family in the learning process, this theme emerged 

starting in the daily observations of an educator, and aims to examine the contribution of the 

family in the learning process in early childhood education and instill family and school 

partnership in this process. The problem under study attempts to provide some answers, 

searching through the opinion of some authors as Augusto Cury and Oralda Adur de Souza, 

about the importance of family learning, focusing on the influence of the family in children's 

education, analyzing the family institution as a space for orientation and construction of the 

identity of the individual. The methodology was based on bibliographic research in which it 

was found that the family relationship / school is instrumental in the construction of teaching 

and learning, because the family is the basis of the child's life, in the family is important that 

essential values in life are built the human being. 
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1.INTRODUÇÃO  

 

A família tem um papel fundamental no desenvolvimento da criança, pois são nos 

contextos familiares que se realizarão as aprendizagens básicas. O contato com essa unidade 

social pode trazer informações sobre os fatores que interferem no ensino e apontam os 

caminhos mais adequados para orientar a criança em seu processo de maturação física e 

psíquica que são de imprescindível relevância.                                            

Nos dias atuais percebemos que a escola reclama a ausência da família para 

acompanhar a criança em seu processo de aprendizagem escolar, da falta de limite dos pais 

aos filhos, assim também como sobre inúmeras questões inerentes às relações entre crianças e 

seus tutores. As grandes transformações ocorridas na sociedade e na economia acarretam 

substanciais mudanças na estrutura familiar, temos hoje um grande número de famílias 

reconstituídas, fruto de separações, divórcios e novas uniões. 

Diante dessas situações, como trazer a família para participar do processo ensino-

aprendizagem na escola? O que fazer quando na família não há interesse na aquisição de 

conhecimento do educando? Como proceder quando não há colaboração no seio familiar para 

o aprendizado efetivo das crianças e como reconhecer as dificuldades e propor soluções para 

as famílias reconfiguradas socialmente que, como em outros contextos de constituição, 

também enfrentam a problemática de se distanciarem do processo de aprendizados de seus 

filhos com o agravante da não aceitação social que pode interferir sensivelmente na educação 

infantil? 

Esse tema com suas instigantes indagações surgiu a partir das observações no 

cotidiano como educadora, onde se percebe uma família cada vez mais distante dos filhos, 

uma vez que o tempo foi ficando cada vez mais escasso, os filhos foram ficando sem 

assistência que tinham algumas décadas passadas. Essa situação reflete na vida escolar, uma 

vez que os alunos deixaram de apresentar algumas características que a escola considera 

importante como, por exemplo: organização das tarefas, resolução das atividades de casa e o 

respeito ao próximo. Essas situações tem deixado menos eficientes o trabalho pedagógico 

realizado pela escola, uma vez que esta precisa dedicar um tempo muito precioso sobre 

responsabilidades e conceitos que deveriam ser trabalhados pela própria família. 

Pode-se ressaltar a importância de refletir o quanto o ato de educar e os costumes 

transmitidos pela família podem influenciar no processo de aprendizagem. O 

acompanhamento e a relação desenvolvidos em família são indispensáveis para que o aluno se 

insira no ambiente escolar sem maiores problemas. 



 

 

2.  CONCEITUANDO A INSTITUIÇÃO FAMILIA 

 

O conceito de família tem se resignificado de acordo com sua época e tempo, 

principalmente quando consideramos a intensa dinâmica social que vem remodelar essa 

estrutura básica de convívio entre entes que estabelecem fortes laços entre si. 

   A estrutura familiar forjada no período colonial, onde claramente dominava o 

patriarcalismo, hoje, decorridos vários anos se dissolveu, pelo menos no que concerne a essa 

cristalização que conceitua o que é ser família. Faz-se necessário ressaltar a importância da 

diversidade de reconfigurações familiares e que, obviamente não trouxe a extinção das formas 

de enlaces mais antigas. O que ocorre são manifestações plurais decorrentes das 

transformações nas esferas políticas, econômicas e sociais a nível mundial. 

O Conceito de família, ou a compreensão do que seja esse grupo social, vem 

passando por mudanças ao logo do tempo, consequência de alterações  nos padrões 

de comportamento, do ritmo imposto pela vida moderna, de um novo olhar sobre o 

papel da mulher na sociedade (SOUZA, 2008, p.7) 

 

Em consequência dessas transformações produzidas por inúmeras nuances que 

encerram aquilo que possamos definir enquanto família. É mister descrevermos um tipo que 

venha englobar essas múltiplas acepções. Um caráter genérico que seja uma síntese dessa 

entidade social, sem suprimir as novas formas de agrupamento de pessoas dentro da 

perspectiva da modernidade.  

As mudanças ocorridas através dos tempos nos apresentam as novas e diversas 

formas de constituição familiar: casais que se separam e casam novamente filhos 

que são criads apenas pelo pai ou pela mãe crianças criadas pelos avós, e tantas 

outras.Mas,apesar dessas mudanças independentemente da forma como esta 

constituida,a familia continua sendo a unidade basica da sociedade,instrumento 

essencial de preservação.(SOUZA, 2008, p.11)  

 

A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos 

filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Nos primeiros anos de vida, 

a criança depende das ligações familiares para crescer, é na família que a criança busca 

proteção, orientação e referencias para seu crescimento. 

Na infância os principais vínculos, bem como os cuidados e estímulos necessários para 

seu desenvolvimento são fornecidos pela família. 

 

 

 

 



2.1 O papel da familia na educação de seus filhos 

O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental 

importância. Pois é no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que 

servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e 

costumes perpetuados através de gerações. 

Independente de sua configuração a família nunca deixará de ser a referencia mais 

importante do individuo. É fundamental considerar que os pais são os principais modelos de 

identificação dos filhos.   

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) estabelece como direito da criança e 

dever dos pais e responsáveis, a educação de seus filhos pelo poder publico. 

ART2º A educação, dever familiar e do estado inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humano, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (BRASIL, 1996. art2ºonline) 

A contribuição da família na educação é praticamente unanime entre os profissionais 

da educação de hoje. A participação da família na vida escolar dos filhos é grande aliada do 

bom desempenho acadêmico. O fundamental é dar valor a escola, cobrar dos filhos 

compromisso com os estudos, estar atento ao desenvolvimento dos mesmos. A família é a 

primeira escola de aprendizado emocional. É nela que aprendemos como nos sentir em 

relação a nós mesmos, como pensar sobre estes sentimentos, e antes de tudo, é um primeiro 

campo de experiências e reflexões que levamos ao mundo externo. 

Pode-se dizer que é na família que a criança vai encontrar um “modelo” a seguir. 

Dessa forma, se a criança habita em um lar onde os pais não tem um bom desenvolvimento 

emocional, provavelmente essas crianças terão dificuldades de relacionar-se com o ambiente 

social que as rodeia, ressalta Cury: 

Querem ser pais brilhantes? Não apenas tenham o habito de dialogar, mas contar 

historia. Cativem seus filhos pela sua inteligência e afetividade, não pela sua 

autoridade, dinheiro ou poder. Tornem-se pessoas agradáveis, influenciem o 

ambiente onde eles estão ( 2003, p.47) 

 

      Mesmo percebendo a peculiaridade de cada ser, o quão é único o que pode exprimir cada 

indivíduo, é razoável aferirmos que um ambiente salutar, harmônico e em que o verbo 

“compreender” seja conjugado recorrentemente afeta sobremaneira, a forma com se dispõe as 

relações entre crianças e seus responsáveis. 

     Não tratamos aqui de um determinismo minimalista sobre a interferência do ambiente em 

que crescem crianças e adolescentes. Mas observamos que a aplicação de maior esmero na 



criação dos filhos, indubitavelmente, trará influencias positivas na formação dos mesmos. 

Sendo o efeito contrário produzido quando os tutores não firmam o compromisso de 

acompanhar seus filhos em suas vidas estudantis. 

      O acompanhamento escolar deve ser feito afim de que os pais possam ajudar a criança a 

promover um crescimento e uma melhor aprendizagem. Acompanhando o rendimento escolar 

dos filhos é possível aos pais saber como está o comportamento e o desenvolvimento da 

criança, além de poderem incentivá-las a estudar cada vez mais. 

Se os pais incorporarem os hábitos dos educadores brilhantes, eles poderão, sem 

medo, contrariar, colocar limites e dizer “não” aos seus filhos. Os resmungos, as 

birras, as crises deles não serão destrutivas, mas construtivas, as regras e os 

conselhos psicologicos parecem não ter mais eficácia (CURY, 2003, p.53). 

 

Contudo, há uma observação de grande valia a ser feita imbricado na maneira estreita 

de se acompanhar a vida escolar de um filho. Quase em uníssono respondemos que somos 

favoráveis concatenarmos a convivência de casa com a vida escolar de nossas crianças. Mas 

há um “porém” na tentativa de desenvolvermos algo aparentemente simples que se erige 

justamente na realidade de cada família. Essa situação consiste em não encontrarmos em 

muitos lares de nossa sociedade, condições objetivas e materiais para a plena assistência aos 

seus filhos. A busca pelo sustento trivial de nossas vidas, muitas vezes, são empecilhos no 

acompanhamento de nossos menores em sua formação escolar.  

  Para o desenvolvimento físico e mental da criança é importante que haja alguém para 

ajudá-la a efetivar esse crescimento, pois ela precisará de apoio para desenvolver-se. Dessa 

forma, os pais, por estarem em maior contato com a criança desde cedo, são os mais indicados 

a fazerem o acompanhamento dela, dando-lhe amor, carinho, e ensinando-lhe limites e regras 

necessárias para que ela construa sua personalidade.  

Bons pais são tolerantes com alguns erros dos seus filhos, pais brilhantes jamais 

desistem deles, ainda que os filhos os decepcionem e adquiram transtornos 

emocionais. O mundo pode não apostar em nossos filhos, mais jamais podemos 

perder a esperança de que eles se tornem grandes seres humanos. (CURY, 2003, 

p.51) 

 

Quando uma criança tem acompanhamento escolar pelos pais, ela sente-se mais segura 

para enfrentar novas situações, pois tem suporte e apoio ao que vai fazer, os pais poderão 

influenciar os filhos de uma maneira mais intensa, pois há entre ambos uma familiaridade que 

os permite um relacionamento aberto. Por consequência, o rendimento escolar torna-se 

melhor. 

Obviamente, traçar conjuntamente métodos e estratégias pedagógicas que auxiliam os 

pais ou responsáveis na vida dos educandos, são atitudes louváveis e coerentes por parte dos 



centros de ensino que clamam a presença da família na formação de nossos pequenos 

cidadãos. Mas não podemos desconsiderar a história de cada família com seus anseios, suas 

reais condições e suas necessidades mais premissas para uma vida digna. 

É fundamental reconhecermos que não são manuais com suas fórmulas mágicas, ainda 

que bem intencionados, que trarão um suporte que corrija e reforce a participação dos 

familiares na vida educacional de suas crianças. São implicações, sobretudo, políticas que 

terão claros reflexos sociais e econômicos para um aprendizado eficaz na educação de 

qualquer sociedade. No entanto, quando não possuímos um Estado sério e idôneo, como no 

caso de nosso país, para efetivar uma educação de qualidade, muitos pais ou responsáveis se 

valem de uma luta perene para darem aquilo que a constituição garante, porém ignora.  

E perante tal situação de desconforto para se lograr êxito no aprendizado das crianças 

no ensino infantil, é urgente que os pais ou responsáveis somem esforços para a empreitada da 

educação em tenra idade seja feita de uma maneira conjunta, sempre que possível, recorrendo 

à instituição escolar para ter ciência do acontece com os menores em sala de aula. 

Como foi exposto anteriormente, alguns pais não têm a mínima condição de 

acompanhar seus filhos em sua vida educacional. Pois seus compromissos diários emperram, 

podemos assim dizer, na tentativa de se fazerem presentes num momento de suma 

importância para aqueles que estão em processo de alfabetização. 

No entanto, não é apenas a falta de condições de um acompanhamento mais próximo 

dos filhos que significa o entrave mais proeminente para selar o compromisso dos pais ou 

responsáveis para com suas crianças. A difusão de uma cultura de “terceirização” dos 

cuidados aos filhos se prolifera de forma desordenada nas famílias de um modo geral.  

Sejam nas famílias que por falta de condições financeiras, que já trazem um sem 

número de problemas para voltarem às atenções a seus filhos em seus momentos escolares. 

Estas têm nas creches públicas como sendo suas tábuas de salvação para delegarem todo e 

qualquer aprendizado, que perpassam desde valores morais até o conhecimento propriamente 

adquirido pelas crianças.  

Mesmo as famílias que possuem todo um aparato que ajude na construção da vida 

escolar de seus filhos. Não é saudável ficar à margem de um aprendizado dos mesmos, pois 

não é pagando para que pessoas tenham esse trabalho com os alunos da educação infantil que 

farão dos filhos promissores cidadãos em uma sociedade carente de valores e afetos por parte 

de seus entes mais próximos.  

O sintoma da “terceirização” da educação trará consequências danosas àqueles que 

estão em plena fase de maturação biológica. A rebeldia toma espaço para dar voz aos que 



dantes nunca tiveram o afeto que, por razões e obvias, são extremamente carentes de atenção. 

Para a maioria das famílias há um equívoco sobre aquilo que eles pensam ou querem pensar o 

que seja afeto. Daí recorre-se a mimos ou presentes de diversa natureza na tentativa de 

preencher o vazio que por infinitas razões não trouxeram proximidade entre pais e filhos. 

Seja no presente caro dado ao filho como forma de compensação da ausência familiar 

ou pelo fato de não impor limites aos arroubos infantis. São esses, dentre outros os 

mecanismos utilizados para forjar um ar de companheirismo, de tutela ou mesmo de 

responsabilidade às crianças no período de aprendizado da educação infantil. 

Urge a necessidade de criar filhos, independentemente da constituição familiar, um 

papel que firme e corrobore o compromisso de estarem lidando com seres que necessitam de 

apoio constante daqueles que partilham de um vínculo maior em suas vidas.  

A participação de pais ou responsáveis na vida escolar de cada criança que se encontra 

nas séries iniciais. Dará um retorno assaz substancial na vida das mesmas. Pois o sentimento 

de afeto que o cuidado de seus tutores revela para os menores no contexto da educação 

infantil tem um significado de tamanha importância que é até mesmo difícil mensurá-lo. 

Contudo, seus bons reflexos são observados com os resultados positivos que a crianças vem 

obtendo no que se refere ao seu rendimento escolar. 

O acompanhamento da vida escolar dos filhos que cursam a educação infantil tem nos 

pressupostos da psicologia, o arcabouço teórico que vem subsidiar a responsabilidade que é 

chamada aos pais pela vida de suas crianças. Sejam em quais quer espaços que os menores 

usufruam, mas preponderantemente no espaço escolar. Pois depois do meio familiar é na 

escola ou creche que o seu primeiro contato ao mundo externo se efetiva. 

 Para muitos pais que têm um “saldo devedor” no acompanhamento da educação de 

seu filho. É interessante observar que a correção pode ser promovida de maneira paulatina. 

Um acórdão entre famílias que existe mais de um responsável fica mais fácil para efetuar uma 

medida que proponha essa aproximação da vida estudantil dos menores.  

Estabelecer regras para um acompanhamento conjunto significa um avanço nos passos 

a serem dados que concorre a afirmação do compromisso para com seus filhos. Porém, nas 

famílias que existe apenas um membro que tem em sua tutela a vida de um cidadãozinho em 

construção, torna-se mais complexo o modo como este se desdobrará em relação à vida 

escolar de seu filho.  

A parceria familia e escola, através do papel dos pais e dos professores, terá grande 

influencia nas atitudes que essa criança vai apresentar ao logo da vida.Essa 

influência passará pela decisão de zelar pelos seus brinquedos,ser cordial com quem 

convive e até cuidar do ambiente em que vive.Essa parceria é tão forte que mesmo 

que tenhamos algumas atitudes sem a intenção de educar,elas atravessam o tempo da 

vida das crianças, prejudicando-as ou beneficiandi-as. (SOUZA, 2008.p.20) 



 

Em circunstâncias adversas, porém reversíveis no que tange uma maior aproximação 

do processo de aprendizagem da criança, os educadores devem partir de uma lógica que não 

seja excludente, mas na contramão de uma realidade posta. E esse passa a ser o grande desafio 

para os centros educacionais gerarem debates sobre a participação dos pais na vida estudantil 

de seus filhos. 

Chamar a sociedade para uma discussão de grande relevância é o começo de uma 

caminhada que precisa ser trilhada para que sejam estabelecidos elos em torno de um bem que 

deve ser preconizado a qualquer ser, principalmente quando pensamos em educação no ensino 

infantil. Somar esforços para uma educação acompanhada entre a instituição família e a 

própria escola é o ingresso numa etapa de reformulações de valores que tragam ganhos 

importantíssimos para a vida dos que estão em formação e enquanto seres que necessitam de 

afeto e compreensão.  

 

3. IMPORTANCIA DA PARCERIA FAMÍLIA E ESCOLA NO PROCESSO DE 

APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A parceria família e escola, é de fundamental importância na aprendizagem das 

crianças, é função da escola proporcionar a criança a aquisição do conhecimento, no entanto,o 

processo educacional precisa ultrapassar os muros da instituição de ensino,ser mediador é a 

função do professor e o acompanhamento desse processo de ensino e aprendizagem é função 

da família,esse acompanhamento desse vir acompanhado de muito afeto,pois são 

fundamentais para a segurança e a autoestima e a aprendizagem da criança.Souza afirma: 

É importante saber que a lição de casa pode ser um instrumento de medida da 

relação que a criança tem com a escola e com seu próprio aprendizado. Ela permite 

também que os pais percebam e acompanhem as regras da instituição de ensino, a 

forma como ela ensina, como e o que o filho esta aprendendo (2008, p.40). 

 

Apesar de serem ainda crianças, mais eles tem que aprender desde cedo suas funções 

como educando. A brincadeira também é uma das características principais da educação 

infantil, é um direito da criança para desenvolver seu pensamento e capacidades de expressão, 

pois é através da brincadeira que a criança se socializa com outras em casa ou na instituição 

de ensino, alguns pais não consideram a brincadeira como ferramenta imprescindível no 

desenvolvimento cognitivo e social da criança consideram que o ato de brincar é apenas um 

passa tempo. Para Vigotsky a brincadeira é fundamental na formação social da criança. 

O sujeito começa aprender imitando gestos, a linguagem e as ações do adulto, 

primeiro na presença dele e depois na sua ausência, como por exemplo: brincando 



de casinha, amamentando o irmãozinho, brigando com seus brinquedos, dizendo que 

vai pro trabalho etc. dando inicio a um processo de aprendizagem, porem na medida 

em que vai adquirindo e vivenciando outras experiências, a criança passa a 

reelaborar toda essa vivência transformando-a em conhecimento, e este circulo de 

aprendizagens possibilitam a promoção de seu desenvolvimento, cognitivo, afetivo e 

social. (VIGOTSKY, 1984, p.38) 

 

Diante dessa afirmação do autor podemos perceber que o desenvolvimento cognitivo 

da criança começa desde cedo, e esses pequenos gestos devem ser estimulados levando em 

consideração cada etapa do desenvolvimento da criança, na escola cada avanço obtido pela 

criança é motivo de comemoração, o trabalho de colaboração mútua entre família e escola 

possibilita o compartilhamento de algumas ações educativas que permitem conhecer a criança 

e juntos em parceria, mantém uma coerência sobre as tomadas de decisão que se relacionam 

com a educação dessa criança. Um momento importante também da participação da família 

na escola é o período de adaptação da criança para muitos pais, o processo pode ser difícil 

porque além de suportarem a dor da separação, ainda tem de aguentar sem esmorecer o choro 

do filho pedindo pra ir pra casa, o período é critico, porque é complexo para a criança, deixar 

uma fase que esbanja segurança e estabilidade e iniciar o ciclo desconhecido, os pais nesse 

momento difícil também pra eles, precisam ser parceiros da escola e acreditar que seus filhos 

são capazes e que precisam enfrentar esse novo trajeto com coragem e permiti-los que 

cresçam e que se inicie um novo processo de independência. 

Não compete apenas à escola a função de educar, mas também a família em primeiro 

lugar, e se hoje tem a sobrecarga da vida moderna é importante lembrar que o que vale não é 

o tempo que se passa junto com os filhos, mas a maneira como estabelecem as relações com 

ele. 

O processo educacional precisa ultrapassar a instituição de ensino. Ser o mediador 

do conhecimento é função primordial do professor, porém ter interesse pelo 

processo e principalmente fazer o acompanhamento é função da família. Esse 

interesse e acompanhamento devem vir carregados de muito afeto, pois são 

fundamentais para a segurança, a autoestima e a aprendizagem da criança. (SOUZA; 

2008, p.38) 

 

Esse processo é de fundamental importância na aprendizagem da criança,quando os 

pais conseguem entender o seu papel na educação dos filhos,a parceria se torna muito mais 

fácil, a afetividade também é um ingrediente imprescindível na construção do conhecimento 

da criança, é no seio familiar que o filho experimenta seus primeiros sentimentos é nesse 

espaço que ele precisa encontrar alguém que o compreenda que os escutem e tenham um olhar 

zeloso sobre seus gestos, Souza acrescenta:  

Ser presença afetuosa é conhecer a linguagem do choro, do riso, do olhar, das birras, 

dos gestos, das palavras e do silêncio, entre tantas outras reações que traduzem os 

sentimentos. Ser presença afetuosa para o filho permite aos pais vivenciar um 

relacionamento feliz e saudável. (2008, p.31) 



 

Perceber com carinho e respeito as emoções vividas pela criança convida -as a 

expressar o que estão sentindo,a afetividade em casa e na instituição de ensino é fundamental 

na vida da criança e em seu desenvolvimento social e cognitivo.O relacionamento vivido na 

infância marcará para sempre a vida do adulto que um dia ele se tornará.A relação afetiva 

vivida na infância será alicerce para todas as relações futuras do filho. 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo mostra que o diálogo entre a escola e a familia seja capaz de possibilitar a 

troca de ideias entre as mesmas. A familia sendo à base de uma formação completa do 

individuo, tendo o papel decisivo na formação do carater, deve ter participação direta na 

educação das crianças. É fundamental que aconteça essa parceria entre as duas instituições e 

que juntas possam alcançar objetivos em comum de formar cidadãos. Esta não é uma tarefa 

facil, mas não impossivel, pois ter uma educação de qualidade com o apoio da familia é um 

sonho, que para ser realidade é preciso agir.  

A afetividade tambem é fundamental no crescimento da criança, em casa e na 

instituição de ensino colaborando para seu desenvolovimento social e cognitivo. Assim 

compreende-se que o dialogo entre escola e a familia é de fundamental importancia na 

construção do conhecimento da criança. É preciso que os pais se impliquem nos processos 

educativos dos filhos, no sentido de motiva-los ao aprendizado. Portanto o papel dos pais 

quanto o da escola é essencial na educação e no aprendizado da criança. 

      Alcançarmos a proposta de uma educação compartilhada por todas as partes 

interessadas nesse processo é recorrer ao instrumento democrático para de fato sermos 

sujeitos de nossa própria história. Ser sujeito da própria história não significa nos reduzirmos 

a nossa dimensão individual. Significa antes de tudo, compreendermos o papel que 

desempenhamos em sociedade. 

    É ter voz naquilo que nos é conferido por nossa constituição. Para assim 

reconhecemos o papel de pais ou responsáveis que se importam, se envolvem e se dedicam à 

educação de filhos em incipiente idade escolar.  Na verdade, esse interesse pela vida 

estudantil da criança vai além do trivial acompanhamento escolar dos mesmos. Pois não é só 

o rendimento que deve ser observado e cobrado dos filhos. Conhecer o centro de educação em 

que cada criança está inserida, ter noção e indagar sobre a proposta pedagógica ofertada pela 

escola são formas precisas e coerentes do estreitamento das reações dos pais com filhos.  



      Um futuro promissor de nossas crianças em idade de aprendizado depende, 

preponderantemente, de um presente com presença perene e incansável por parte dos pais que 

buscam se integrarem aos acontecimentos do mundo infantil.   

     O presente trabalho se inclui numa interminável busca de resoluções as demandas 

no campo da educação, significativamente, no ensino infantil. Pois será na base da educação 

escolar que pretendemos fortificar os alicerces para continuarmos uma extensa e promissora 

vida discente. Um bom acompanhamento dos filhos no referido período, seguramente terá 

reflexos auspiciosos. 

   A construção de um cidadão consciente de seus direitos e deveres é a mola 

propulsora de uma educação voltada para uma sociedade melhor. Ao engendrarmos na 

educação propostas que configurem um ator social com capacidade de compreender que o 

meio em que vive deve justo é aquele em que todos tenham possibilidades de acessos às boas 

oportunidades, minando o individualismo e desconstruindo a ideia do falso mérito. 

      Pois mérito não significa ascender numa espécie de patamar social quando não se 

há disposição total dessa oportunidade para todos. Mais uma vez cabe aos atores intrínsecos 

dessa relação, ou seja, aqueles que acompanham o desenvolvimento da vida escolar dos filhos 

em processo de aprendizagem.  

    Pois é justamente nesse interesse que deve ser despertado e propagado para todos 

que ensejam aquilo que a educação pode de melhor oferecer, a dignidade humana. A 

compreensão do outro, as implicações que transformam a sociedade, o sentimento de 

solidariedade é o reflexo de um cidadão que se envolve enquanto ser político e ativista por 

dias melhores.  

    Pretendendo fomentar as bases de um discurso que envolva todos por uma educação 

infantil assistida de perto. Nós educadores nos lançamos ao projeto pretensioso e contínuo de 

advogamos por uma educação que, para além do conhecimento, formem mulheres e homens 

de bem.  

    Não é um mero lugar comum dizermos que a educação revolucionará qualquer 

sociedade. É uma frase com objetivo claro e verdadeiramente sólido que comprova que o 

conhecimento, sempre aliado a bons debates e participações efetivas de todos, no caso dos 

pais de filhos no ensino infantil, semeará frutos que tingirá de cores uma sociedade mais justa, 

coesa e coerente. 
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