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A integração família-aluno-escola tem seu papel relevante no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo também para um desenvolvimento cognitivo adequado, o que é fundamental para que se torne
cidadão instruído e tenha uma boa formação escolar. Isso é possível quando se encontra com professores desejosos de ensinar, assim, estes desenvolvem no aluno um desejo do saber. A escola representa um
lugar de emancipação da criança, onde esta vai poder estar e falar com outros além de seus pais. Este
trabalho objetivou contribuir teoricamente para o tema sobre o papel da família no processo de ensino
e aprendizagem. Teve como base metodológica uma pesquisa descritiva e quali-quantitativa, por meio
de um questionário com 30 pais e 10 professores do 3º ano do ensino fundamental, em uma escola pública no Município de Capinzal, SC, durante a primeira assembleia de pais que aconteceu no primeiro
semestre de 2013. Os resultados finais denotam que 83% dos pais acompanham os filhos nas tarefas
escolares no dia a dia, no entanto, 60% afirmam que a falta de escolaridade os dificulta nessa ajuda.
Os professores explicitaram que as dificuldades dos pais estão relacionadas à falta de tempo (90%), e
quanto à integração, somente 30% buscam integração com as famílias. Este trabalho permitiu analisar
a situação atual dos pais e suas dificuldades em acompanhar o processo escolar dos filhos, assim como
sua postura em relação à escola. Buscou servir de fonte de estudo para os profissionais da educação que
pretendem construir uma relação de parceria com as famílias, já que a escola e a família são importantes
para a construção de uma aprendizagem significativa. É perceptível que a escola propicia a socialização
do aluno, mas é a família um dos maiores responsáveis pela educação e pelo desenvolvimento das crianças. Com uma estrutura familiar e pedagógica adequada, todo o aluno tem subsídios suficientes para
obter um desenvolvimento cognitivo adequado.
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