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Introdução: O trabalho realizado versa sobre a participação da família na educação
infantil, os desafios e dificuldades no processo de ensino aprendizagem no atual
contexto vivenciado. Objetivo: Investigar a união entre educadores e familiares no
processo de ensino aprendizagem na educação infantil no atual contexto escolar,
bem como a importância dos familiares na educação infantil e a interação das
mesmas no processo de ensino aprendizagem neste momento atípico na educação
da rede básica de ensino. Método: O método utilizado foi uma pesquisa de campo,
de cunho qualitativo, por meio de entrevistas com profissionais ativos no espaço
escolar coletando experiências desses principalmente no que se refere às relações
família e escola, bem como a importância da família na realização de atividades
propostas, recursos utilizados e possíveis dificuldades que ocorrem para a realização
das mesmas. Resultados: Diagnosticou-se que o funcionamento da escola está com
capacidade limitada em sala de aula, observando que a medida que as escolas
reabrem é importante adotarem protocolos de segurança dentro e fora da escola
para evitar a propagação da Covid-19. A família expõem as adaptações necessárias
para desenvolver e realizar as atividades escolares das crianças, bem como seus
conhecimentos tecnológicos. A participação da família na educação infantil é
satisfatória, acompanhando o desenvolvimento e ajudando na ampliação dos
conhecimentos. Conclusão: Consideramos, ao final desse estudo, que o atual
contexto nos colocou frente ao desafio de pensar na integração entre família e
escola, pois a escola sempre foi o lugar de estabelecer vínculos e as principais

04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593
https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/siepe

mediações de conhecimento, mas também necessário a participação familiar para
o desenvolvimento do ensino aprendizagem das crianças.
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