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Resumo 

 

 Este trabalho pretende contribuir para o estudo da Relação Família-Escola, sob o 

ponto de vista de Alunos, Enc. Educação e Directores de Turma. 

 Da análise das leituras exploratórias resultou um enquadramento teórico em que é 

apresentado o conceito “Relação Escola-Família”; as abordagens teóricas ao tema; a 

comunicação Família-Escola e Escola-Família; a participação da Família na Escola; a 

participação da Escola no incentivo à relação com a Família; as dificuldades na relação 

Família-Escola e Escola-Família, e o papel da criança nesta relação. 

A Escola E. B. 2, 3 Dr. Ruy d‟Andrade faz parte do Agrupamento de Escolas e Jardins 

de Infância Alpha, que tem características e necessidades específicas. 

Porque o concelho em que se insere tem características especiais, é feita uma breve 

caracterização. 

O Estudo Empírico foi realizado através de questionários auto-administrados. 

As principais conclusões são: 

 Existe uma fraca relação Família-Escola; 

 Falta formação aos Professores sobre este tema; 

 Deficiente comunicação entre Escola e Família; 

 Reduzida participação dos Enc. Educação na Escola; 

 As características sociais dos alunos e das famílias podem influenciar a 

relação; 

 As ideias pré-concebidas e os “vícios” dos Directores de Turma podem 

influenciar a relação; 

 As características sociais e demográficas do concelho podem condicionar a 

relação. 

Palavras-chave: Escola, Família, Aluno, Relação Escola-Família, Parceria, Participação, 

Comunicação 
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Abstract 

 

This work aims to contribute to the study of Family-School relationship, from the 

point of view of Students, Parents and the Directors of Class. 

The exploratory analysis of the readings yielded a theoretical framework in which the 

concept is presented "School-Family relationship"; theoretical approaches to this theme; 

communication Family-School and School-Family, Family participation in School, School's 

participation in encouraging relationship with the family, the difficulties in the Family-School 

and School-Family relationship, and the role child‟s role in this relation 

The School E. B. 2, 3 Dr. Ruy d„Andrade is part of “Agrupamento de Escolas e 

Jardins de Infância Alpha”, which has characteristics and needs.  

Because the municipality where is inserted has special characteristics, is made a brief 

characterization.  

The empirical study was conducted through self-administered questionnaires.  

The main conclusions are: 

 There is a weak Family-School relationship;  

 Lack training of teachers on this subject;  

 Poor communication between school and family;  

 Low participation of Parents in School;  

 The social characteristics of students and families may influence the 

relationship;  

 The pre-conceived ideas and the "vices" of the Directors of the Class may 

influence the relationship;  

 The social and demographic characteristics of the municipality may 

condition the relationship 

 

Keywords: School, Family, Student, School-Family relationship, Participation, 

Communication 
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Introdução 

 

O trabalho apresentado é o resultado do Mestrado em Política Social, do Instituto 

Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa, que estudou a 

Relação entre a Escola e a Família. 

A Escola em estudo é a Escola E. B. 2, 3 Dr. Ruy d‟Andrade, no Entroncamento. Foi 

escolhida esta Escola por ser de pequenas dimensões e por ser de uma cidade do interior do 

país, onde os projectos existentes nas Escolas dos grandes centros urbanos demoram mais a 

chegar.  

A escolha do tema surgiu devido a ser um tema pouco estudado e de especial 

importância para o futuro das Escolas portuguesas e dos seus alunos.  

Depois de definido o tema central delimitámo-lo criando objectivos específicos, tais 

como:  

 Caracterizar a relação Escola-Família dos alunos da Escola E. B. 2, 3 Dr. 

Ruy d‟Andrade; 

 Identificar os mecanismos já existentes na Escola E. B. 2, 3 Dr. Ruy 

d‟Andrade com vista à melhoria da relação Escola-Família; 

 Perceber o papel dos Encarregados de Educação na melhoria da sua relação 

com a Escola; 

 Perceber, sob o ponto de vista dos alunos, que tipo de relação existe e qual a 

relação que gostariam que existisse entre a Escola e as suas Famílias. 

O trabalho está estruturado em três partes: 

1ª Enquadramento institucional: é feita uma breve caracterização do 

Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância Alpha, e do Concelho do 

Entroncamento 

2ª Enquadramento Teórico: são apresentadas algumas explicações teóricas que 

consideramos importantes no enquadramento da problemática em estudo. 

Assim, aborda-se a Família, a Escola e a Relação entre ambas. 
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3ª Estudo Empírico: é apresentada a metodologia utilizada e é feita a 

apresentação e análise dos dados recolhidos nos questionários aos Alunos, 

aos Enc. Educação e aos Directores de Turma. 

 Por fim, seguem-se propostas de intervenção e as conclusões resultantes do 

desenvolvimento do processo de pesquisa. 

 Este tema é de grande importância para a Política Social, visto que esta estuda as 

necessidades sociais e o funcionamento dos serviços sociais que procuram responder a essas 

mesmas necessidades. Para atingir o seu objectivo principal de proporcionar o bem-estar dos 

indivíduos em sociedade, cria estratégias que ponham em prática as respostas mais adequadas 

aos problemas sociais com que se depara. 

 A educação é uma das áreas estudadas pela Política Social pois esta é uma das 

principais necessidades que as pessoas têm, tal como a saúde, o emprego e a habitação. 

 A inexistência de uma relação entre Escola e Família pode trazer consequências graves 

aos alunos, que se sentem desamparados e divididos entre a instituição Escola e a instituição 

Família, entre a educação formal e a educação social (familiar), entre a aprendizagem e o 

amor e carinho da Família.  
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RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

1. Conceito 

Nenhum Ser Humano existe sem uma realidade que o envolva, por isso qualquer 

comportamento implica uma integração que é feita a partir das interacções entre o indivíduo e 

o meio ambiente desde a nascença. A esta interacção chamamos de socialização (DIAS, 1999, 

28). 

De todos os agentes de socialização, os mais importantes, ao longo da vida do 

indivíduo, são a escola e a família porque contextualizam o seu desenvolvimento. 

 Estes dois sistemas (escola e família) são estruturalmente diferentes, porque na família 

somos tratados como indivíduos e, os alunos nas escolas são tratados enquanto pertença a um 

grupo. Contudo são dois contextos essenciais à vida do indivíduo e possuem objectivos 

comuns, como tal, existe entre a família e a escola uma complementaridade natural. Por isso, 

é muito importante estabelecer-se uma relação entre a família e a escola (DIAS, 1999, 28). 

 A relação entre a família e a escola é a articulação desejável para a integração dos 

diferentes modos de estar e ser dos indivíduos. Tanto a família como a escola têm a ganhar 

nesta interacção. Os pais
1
 vêem reforçado o seu papel e sentem reforçadas as atitudes que 

facilitam o sucesso educativo dos filhos. Os professores terão uma visão dos pais mais 

positiva, assumindo assim, atitudes mais favoráveis no processo de interacção. A escola terá 

tendência para enriquecer e diversificar as suas práticas, porque ao sentir-se mais seguro o 

professor estará disponível para estabelecer a cooperação (DIAS, 1999, 42 e 43). 

 A relação entre a escola e a família é igualmente importante para as crianças em risco. 

A heterogeneidade das populações estudantis cada vez mais presentes nas escolas faz com que 

seja muito importante a existência de uma continuidade entre a escola e a família. Porque os 

professores e os pais têm raízes culturais diferentes, provocando no aluno problemas de 

adaptação. Nestes casos, a descontinuidade entre a escola e a família pode ser o principal 

                                                 
1
 Consideramos “pais” toda a família, já que muitos alunos não vivem com os seus pais, mas sim com avós, tios, 

irmãos, etc, isto é, com os seus Encarregados de Educação. Assim, sempre que falamos em “pais” referimo-nos à 

família. 
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obstáculo, porque quando confrontados com grandes descontinuidades entre a casa e a escola 

estas crianças são incapazes de se integrarem na cultura escolar e de aplicarem as suas 

experiências passadas a novos contextos, como tal, podem rejeitar ou ignorar a nova 

informação e continuarem a usar as suas antigas estruturas mentais (DAVIS, MARQUES e 

SILVA, 1997,25 e 26). 

 Assim, é necessário que se desenvolva uma “relação dialéctica” entre a família e a 

escola de modo a criar empatia que possa gerar compreensão, abertura e uniformidade 

educativa tendo em conta as diferentes qualidades dos indivíduos, de forma que se dê um 

conhecimento mútuo para que se mantenha o equilíbrio dinâmico. “ (…) «Conhecimento 

equivalente», uma relação recíproca, que conduzam a uma responsabilidade mútua, a um 

ganho mútuo” (WOLFENDALE, 1987, cit in DIAS, 1999, 42). 

 Para Davies “o envolvimento dos pais proporciona benefícios a vários níveis: às 

crianças, aos pais, à escola e, generalizando, infere melhorias na sociedade democrática” 

(DIAS, 1999, 43). 

 A relação entre família e escola torna-se, assim, um elemento “funcional e dinâmico 

constituindo-se como um elemento estruturante dos dois contextos” (DIAS, 1999, 43). O 

envolvimento da família na vida escolar traz benefícios mútuos e variados. 

 A designação envolvimento dos pais, envolvimento parental, relação família/escola e 

participação dos pais podem ser entendidos como qualquer tipo de interacção existente entre a 

família e a escola.  
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2. Abordagens na Relação Escola – Família 

Se tivermos em conta que uma mesma situação difere tendo em conta os seus 

intervenientes e os seus contextos, então faz sentido que existam diferentes abordagens sobre 

a relação Família-Escola. Observando este facto Marques sugere três abordagens de 

envolvimento dos pais
 
 (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 30 a 38). 

2.1 A Comunicação Escola – Família: 

 Nesta abordagem, os professores clarificam e divulgam o que os pais devem fazer para 

apoiar a aprendizagem dos filhos. Esse apoio pode assumir três formas: 

1.  “Reforço, pelos pais, daquilo que os professores querem que os alunos 

façam em casa”, seja na ajuda de trabalhos de casa, seja conversando sobre 

aspectos da actividade escolar. Este tipo de interacções permite que os filhos 

interiorizem atitudes facilitadoras do sucesso educativo. 

2.  Os “professores esperam, também, que os pais contribuam para que os 

filhos sejam bem comportados na escola e que tenham atitudes favoráveis à 

aprendizagem”.  

3.  “Transferência para os filhos de um capital cultural que os ajude a vencer 

na escola”. Este capital cultural está associado à maneira de ser, de 

conhecer, de comunicar e de pensar que caracterizam as pessoas com 

sucesso.  

 Comer explica a importância do apoio dos pais no desenvolvimento de atitudes nas 

crianças. Os alunos cujos pais acreditam que eles são capazes de ultrapassar as dificuldades 

que a escola lhes impõe, sentem-se mais seguros de modo a poderem alcançar o sucesso 

(DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 31). 

 Algumas práticas mais comuns desta abordagem “incluem um contrato, assinado pelas 

duas partes, que especifica direitos e deveres”. Tanto os professores como os pais se 

comprometem a realizar determinadas tarefas (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 32). 

 Estes programas têm como objectivo principal tornar os pais bons educadores dos 

filhos e mostrar-lhes como podem auxiliar na tarefa educativa dos professores. O apoio que os 

pais dão à escola limita-se a assegurar boas condições de trabalho para a criança ou jovem e 
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oferecer trabalho voluntário à escola, não tendo qualquer participação na tomada de decisões 

sobre o projecto educativo da escola (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 32). 

 A maior limitação desta abordagem é o facto de muitos pais não terem tempo para 

dedicar uma atenção diária ao cumprimento do contrato. 

2.2 A abordagem interactiva 

Os programas influenciados por esta abordagem, identificam os objectivos que são 

comuns à escola e à família de modo a que se crie um mútuo respeito influenciando todas as 

iniciativas de interacção (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 33). 

Nesta abordagem é dada grande importância às “culturas minoritárias”. Assim, 

procura-se que os alunos “sejam fluentes quer na cultura de origem, quer na cultura 

dominante, sabendo usar ambas, de acordo com as situações e contextos”. Este 

“biculturalismo” exige uma nova posição face à comunidade e às famílias que, neste caso, são 

entendidas como fonte de aprendizagem para a escola e permitem o reconhecimento da 

necessidade de se construir continuidades entre o mundo da escola e os mundos exteriores 

(DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 33). 

Abrir as escolas aos pais é a melhor maneira de criar continuidade entre as escolas e os 

valores e culturas das famílias. Assim, devem ser criados espaços para reunião, proporcionar 

comunicações frequentes, tratar os pais como membros da comunidade educativa e dar-lhes a 

conhecer o currículo escolar (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 33). 

Apesar das vantagens desta abordagem, são muitas as dificuldades encontradas para a 

implementação de programas deste tipo. Devido ao facto de muitos professores não estarem 

preparados para apreciar as culturas minoritárias e nem sempre terem um conhecimento 

adequado sobre essas culturas, não podendo, por isso, introduzi-las no currículo (DAVIES, 

MARQUES e SILVA, 1997, 34). 

São muitos os autores que rejeitam esta abordagem, propondo a exclusividade do 

ensino da cultura dominante e afirmando que “a criação de espaços curriculares para as 

culturas minoritárias enfraquece o acesso à cultura dominante, com prejuízo dos alunos 

provenientes de famílias desfavorecidas” (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 34). 
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2.3 A abordagem da parceria 

 Esta abordagem caracteriza-se pela coexistência, nas relações entre a família e a 

escola, de elementos das duas abordagens anteriores. Ou seja, interessa-se pela “melhoria do 

aproveitamento escolar das crianças em risco, com a defesa do multiculturalismo e com o 

controlo comunitário das escolas”. 

Assim, os pais têm que ser encarados pelos professores como educadores capazes de 

intervenções facilitadoras do sucesso educativo. O que implica uma mudança de atitudes por 

parte dos professores (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 36). 

 Aqui a cultura da escola é encarada de forma diferente, todos (professores, pais e 

instituições da comunidade) têm como missão educar. Isto exige um acordo entre todos face 

ao que se considera ser o sucesso educativo (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 36). 

 Esta abordagem recusa os modelos “remediativos” de combate ao insucesso escolar, 

preferindo os modelos de aceleração da aprendizagem, pois crê que a melhor educação para 

os mais aptos é a melhor educação para todos (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 36). 

 Schorr resume os programas eficazes desta abordagem afirmando “que todos encaram 

o aluno no contexto da família e a família no contexto do bairro. As escolas eficazes 

comunicam com a família, esperam que os pais reforcem as atitudes facilitadoras do sucesso 

educativo e exigem que eles apoiem os filhos no estudo” (DAVIES, MARQUES e SILVA, 

1997, 37). 

 Para que o sucesso desta abordagem seja alcançado é necessário assegurar três 

condições (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 37): 

1. Que o Director da escola tenha uma boa visão educacional, possua uma 

forte capacidade de liderança e seja capaz de trabalhar em equipa; 

2. Que os professores partilhem da nova visão de educação e de escola; 

3. Que o Director da escola e os representantes dos professores, pais e da 

autarquia local partilhem da tomada de decisão sobre o orçamento e a gestão 

de equipamentos e professores. 



  A valorização da Relação Família-Escola 

 

 
Rita Cebolais  20 

3. Comunicação Família – Escola e Escola – Família  

A comunicação, segundo Ramiro Marques, pode ser definida como uma ligação, 

porque indica que “há algo que une duas pessoas”. A comunicação implica a existência de um 

bem comum a todos os participantes. Este bem comum tem que ser reconhecido por todos 

para que existam duas das condições da boa comunicação: o convívio e a concórdia 

(MARQUES, 2001, 55). 

 A família tem enormes responsabilidades na criação de condições para que exista uma 

boa comunicação com a escola do seu educando (MARQUES, 2001, 55). 

 A comunicação entre o meio familiar e a escola deve estabelecer-se o mais cedo 

possível, porque os contactos efectuados pela família com a escola fazem com que esta tenha 

informação e orientação que pode repercutir-se positivamente na motivação dos alunos, na 

assiduidade, na prevenção de problemas de disciplina, e no seu sucesso educativo 

(MIGUÉNS, 2005, 97). 

 Como tal, as estratégias para uma boa comunicação entre a escola e a família passam 

pela atribuição de responsabilidades aos professores e aos pais que têm talento e vontade de 

fazer coisas em benefício da ligação escola/família (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 

39 a 41). 

 Existem dois tipos de comunicação que a família pode estabelecer com a escola: 

 As comunicações pessoais – de presença física entre os membros da família 

e os membros da escola, e  

 As não comunicações objectivas – que não requerem a presença física entre 

os membros da família e da escola (HOZ, 1990, 145 e 146). 

 

As comunicações pessoais devem partir da iniciativa quer da escola quer da família. 

Esta última não deve só limitar-se a esperar que a escola convoque a sua presença para uma 

entrevista ou uma reunião, deve também ter a iniciativa sempre que seja necessário, para 

saber, com o maior detalhe possível, como está o seu educando na escola (HOZ, 1990, 145 e 

146). 
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 As comunicações objectivas são estabelecidas através de meios materiais de 

comunicação, tais como as notas, as classificações escolares, a caderneta do aluno, os 

trabalhos de casa, cartas enviadas para a escola, telefonemas feitos aos Directores de Turma, 

etc. O objectivo desta comunicação tem o mesmo intuito que a comunicação directa, existe 

um interesse por parte da família para saber como o seu educando se encontra na escola 

(HOZ, 1990, 145 e 146). 

 Uma boa comunicação entre a escola e a família é fundamental. Nesta comunicação as 

regras devem ser claras. Os professores e os pais têm papéis específicos, cujo desempenho é 

necessário para a construção de um programa educativo escolar de qualidade. 

 Um dos objectivos mais importantes das relações entre escola e família é aumentar o 

número de famílias que se envolvem na educação dos filhos. Esse envolvimento inclui “a 

comunicação professores–pais, educação de pais e interacções pais–filhos” (DAVIES, 

MARQUES e SILVA, 1997, 58). 

 Existem estratégias de comunicação a que os professores podem recorrer para 

contactar a família de um aluno. Estratégias que podem ser de fácil utilização, tais como: 

conversar com o Encarregado de Educação à entrada da escola quando vão pôr ou buscar o 

seu educando à escola; envio de notas pelo caderno diário; registos na caderneta escolar; etc.  

E estratégias cuja utilização é mais complexa, como por exemplo as reuniões com os 

pais (por ano, por turma, temáticas), o apoio aos filhos em actividades de aprendizagem e o 

envolvimento dos pais na direcção das escolas (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 58).  

 As reuniões com os pais têm que ser preparadas com alguma antecedência, têm que 

ser acompanhadas de estratégias para as tornar mais produtivas, como por exemplo o Director 

de Turma mostrar-se flexível na marcação de horários e reservar metade do tempo da reunião 

para ouvir os pais. Adoptando alguns destes comportamentos o Director de Turma ajuda a 

informalizar o ambiente e é uma maneira de dizer aos pais que a escola “gosta” que eles 

apareçam (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 168). 
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 Relativamente à diversidade de contactos feitos com as famílias, Montandon identifica 

a existência de quatro tipos de professores (VILLAS-BOAS, 2001, 102): 

a) Professores polivalentes: estabelecem contactos formais ou informais com 

os pais; 

b) Professores minimalistas: limitam-se a cumprir a legislação quando se torna 

estritamente necessário; 

c) Professores informais: preferem estabelecer apenas contactos informais com 

os pais; 

d) Professores tradicionalistas: não gostam de discutir a sua prática pedagógica 

com os pais, mas que, sistematicamente, convidam os pais para, 

individualmente, discutirem o progresso do aluno. 

 

Podemos concluir que para uma boa comunicação entre a escola e a família é essencial 

que exista: um contacto regular entre a família e a escola e não apenas a resposta a uma crise; 

que as cartas enviadas por parte da escola sejam claras, evitando o “calão” educativo e 

traduzindo-o se possível; que os professores tenham um sistema efectivo de informar os pais 

sobre o progresso do aluno de forma que possam ouvir o ponto de vista dos pais; e que a 

caderneta do aluno seja utilizada para registar aspectos do trabalho de casa, acontecimentos da 

escola e observações dos pais.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Relatório da Conferência Europeia “Pais e Escola: parceiros na orientação”, Lisboa, 1993, p. 56 
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4. Participação da Família na Escola 

 Podemos entender o conceito de participar como “fazer parte integrante, acompanhar 

solidariamente, ter ou tomar parte, ter natureza de, ter as qualidades comuns a algo… neste 

casa a Escola, a Vida na Escola…” (MIGUÉNS, 2005, 73).  

 Para fomentar a participação dos pais nas escolas portuguesas em 1990, foi publicada 

uma lei importante relativa à participação dos pais nas escolas, constituído o novo sistema de 

administração das escolas: os pais ficam como representantes no conselho de turma, no 

conselho de escola e no conselho pedagógico. Perante isto os pais surgem investidos de novas 

responsabilidades e novos poderes, sendo-lhes concedida a possibilidade de participarem na 

tomada de decisões em dois órgãos determinantes: o conselho de turma e o conselho 

pedagógico (MARQUES, 1997, 43). 

 No entanto, a baixa participação dos pais nos processos de tomada de decisão continua 

a ser significativa. As escolas continuam a ser dirigidas e administradas por professores e com 

poucos pais a participarem na tomada de decisões. Isto acontece porque “ainda muitos 

professores suspeitam do envolvimento dos pais e encaram-no como uma forma de perderem 

autonomia e profissionalismo” (MARQUES, 1997, 45) e “a maioria dos pais não tem tempo 

para participar nas reuniões na escola e não é capaz de cumprir os seus deveres como 

membros do conselho de escola” (MARQUES, 1997, 46). 

 É possível distinguir três tipos de pais:  

 Os pais informados: têm conhecimento do que acontece na escola, 

contactam menos vezes a escola para serem informados sobre o aluno e 

sobre a própria escola (PINTO e TEIXEIRA, 2003, 180) 

 Os pais colaboradores: não se limitam a informar-se ou a serem informados 

sobre a vida escolar dos seus filhos e sobre a própria escola, prestam um 

serviço efectivo à escola. Não determinam nada, mas participam na 

execução de algumas actividades ou dão sugestões sobre o modo como 

resolver alguns problemas, de realizar determinadas actividades. São parte 

da escola mas não são parceiros, uma vez que toda a decisão se encontra 

ainda no âmbito escolar (PINTO e TEIXEIRA, 2003, 180). 

 Os pais parceiros: participam ao nível da co-decisão. Podem existir três 

níveis de parceria: o da participação na resolução de problemas da escola, o 
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da tomada de decisão em matérias que dizem respeito aos filhos e o da 

decisão em matérias que se reportam à organização da escola (PINTO e 

TEIXEIRA, 2003, 180).  

 Para Joyce Epstein, a participação dos pais deve seguir uma determinada tipologia. A 

autora apresenta esta tipologia consoante cinco pontos (SÁ, 2004, 11): 

 Tipo 1 – As obrigações básicas dos pais: ligadas às responsabilidades dos pais 

pela saúde e segurança da criança e à criação de condições favoráveis em casa 

para a aprendizagem escolar; 

 Tipo 2 – As obrigações básicas da escola: forma e frequência com que a escola 

vai informando a família das actividades e do progresso da criança. Trata-se 

da comunicação escola-família;  

 Tipo 3 – Envolvimento dos pais na escola: pais que se oferecem para ajudar os 

professores ou administradores da escola em actividades de sala de aula, 

desportivas ou de outro tipo (DIOGO, 1998, 100); 

 Tipo 4 – Envolvimento dos pais em actividades de aprendizagem em casa: 

ajuda que pode ser desenvolvida em casa em actividades de aprendizagem da 

criança, relacionadas com a escola e que podem ser da iniciativa dos pais, dos 

professores ou da própria criança, tendo como base programas que têm como 

objectivo: leituras suplementares; envolvimento dos pais em fichas de 

trabalho ligadas às aprendizagens escolares; contratos entre professores e 

pais, onde estes se propõem a criar um espaço adequado para o estudo, uma 

supervisão dos trabalhos de casa e uma rotina diária de estudos; etc 

(DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 41);  

 Tipo 5 – Envolvimento dos pais no governo da escola: tomada de decisões por 

parte dos pais através de organizações próprias (Associações de Pais) ou em 

órgãos importantes que tenham envolvimento (Conselho de Escola ou Área 

Escola). O associativismo dos pais trata-se de uma forma muito particular de 

interacção directa entre a escola e a família, dado que se deve à exclusiva 

iniciativa das famílias e implica alguma posse de poder para influenciar as 

decisões escolares. (DIOGO, 1998, 101). 

 Os primeiros quatro níveis da tipologia consistem em fornecer um espaço de estudo à 

criança, ajudá-la em casa na aprendizagem escolar, ou participar na escola em reuniões 
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convocadas pelos professores ou outros eventos. E o outro nível corresponde tanto à 

capacidade de tomada de decisão como à de influenciar a definição de uma política de âmbito 

nacional (SÁ, 2004, 111). 
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5. Participação da Escola no incentivo à relação com a Família 

É importante que a escola tenha incentivos para implementar e manter a participação 

dos pais na vida escolar. 

 Para proceder a esses incentivos a escola tem várias áreas de actuação onde pode 

desempenhar diferentes tipos de intervenção. Essas áreas passam pela informação, apoio, 

instrução e representação (DIAS, 1999, 60). 

 Na informação pretende-se uma comunicação oral ou escrita dirigida aos pais. Esta 

comunicação pode consistir em cartas, relatórios, boletins, folhetos e sistemas de revisão e 

registo (DIAS, 1999, 60). 

 O apoio das escolas para os pais passa por visitas a casa (consultar, aconselhar, 

incentivar relações), partilhar informação e discutir o progresso do aluno (DIAS, 1999, 60). 

 Na área de instrução a escola pode contribuir para o apoio educativo domiciliário nos 

casos que se verifiquem necessidades educativas especiais e situação de desvantagem (DIAS, 

1999, 60). 

 Na representação espera-se que a escola fomente relações com toda a comunidade, 

através da partilha e empréstimo de recursos, sendo local para encontros locais e local 

privilegiado para ensino cooperativo (DIAS, 1999, 60). 

 Para além das áreas de actuação mencionadas, a escola deve utilizar muitas outras, tais 

como (MARQUES, 2001, 54): 

 Entrevistas individuais, logo no inicio do ano lectivo e não apenas após 

surgirem os problemas; 

 Uma sala reservada aos pais, com espaço suficiente e mobiliário confortável; 

 Os professores convidarem os pais a colaborarem em actividades culturais e 

recreativas (ex.: festas; convívios; teatros; jogos; campanhas; exposições; 

visitas de estudo e dias de actividades diversificadas); 

 A direcção da escola reservar uma tarde por semana para receber os pais; 
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 A direcção da escola enviar aos pais, todos os anos, um calendário escolar, com 

horários de atendimento, planta da escola, sumário do regulamento interno e 

números de telefone; 

 A direcção da escola reunir-se, periodicamente, com a Associação de Pais; 

 Os professores enviarem aos pais, com regularidade, relatórios e fichas 

informativas; 

 Os professores telefonarem aos pais, quando surgem problemas que exigem 

soluções imediatas; 

 Os pais serem informados, de imediato, quando os alunos faltam 

repetidamente; 

 A direcção da escola permitir que os professores utilizem os telefones da escola 

para falarem com os pais; 

 A direcção da escola realizar um almoço anual com a presença dos professores 

e Associação de Pais; 

 A direcção da escola permitir que a Associação de Pais utilize a reprografia 

para fotocopiar as suas folhas informativas; 

 Os professores fazerem reuniões de pais ao final da tarde; 

 E visitas dos professores às famílias dos seus alunos em casos especiais. 

 

O que se pretende com as visitas às famílias é que os professores tomem consciência 

da diversidade cultural das crianças e que tomem essa diversidade como um facto positivo. 

Esta tomada de consciência passa por uma aproximação entre a escola e a família, o que 

inclui, quando necessário, um aproveitamento dos saberes dos pais (MARQUES, 1999, 64). 

Durante as visitas “domiciliárias” é possível: prestar assistência e aconselhamento aos 

pais; ajudar os pais no apoio aos estudos dos seus filhos, interagindo, nomeadamente, nos 

trabalhos escolares feitos em casa; informar os pais sobre os progressos e dificuldades dos 

alunos; e fazer educação de pais (MARQUES, 1999, 64). 

Uma outra forma da escola incentivar a relação escola – família é fazendo uma aposta 

na formação de Directores de Turma. Ou seja, que na formação de professores inclua o 

conhecimento de estratégias de participação dos pais (MARQUES, 1999, 63). 
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As reuniões de pais, realizadas ao longo do ano lectivo, devem ter como objectivo 

incentivar uma boa relação entre a escola e a família. Como tal, nestas reuniões devem ser 

definidas finalidades, tais como: levar os pais a tomarem consciência do seu papel como 

agentes educativos, modificando ou desenvolvendo atitudes, aspirações e expectativas em 

relação à escola; chamar a atenção para as dificuldades que as crianças poderão encontrar na 

escola e, daí, a necessidade de apoio da família, melhorando a relação entre a escola e a 

família; e desenvolver a capacidade de intervenção e apoio dos pais nas actividades escolares, 

fomentando as atitudes parentais que facilitam a aprendizagem escolar e envolvendo os pais 

em situações de aprendizagem fora da escola. 
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6. Dificuldades na relação Família – Escola  

 A relação família-escola é influenciada por inúmeros factores, que condicionam a 

maior ou menor participação dos pais na escola. Um desses factores é a classe social. 

 Num estudo realizado por Lareau concluiu-se que à partida as classes mais baixas têm 

mais dificuldades em manter uma relação com a escola. No entanto, as famílias de classe 

baixa demonstram vontade para estabelecer essa relação, porém deparam-se com alguns 

obstáculos. Muitas vezes não percebem a informação que é dada pelos professores e, 

normalmente, são pessoas com níveis de educação baixos, não podendo ajudar por isso os 

seus filhos na realização de trabalhos de casa (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 87).  

 Segundo um estudo realizado por Marques, em quatro Escolas E. B. 2, 3 do Distrito de 

Santarém, chegou-se à conclusão que “o nível de participação dos pais está directamente 

relacionado com o seu nível sócio-económico” (DIAS, 1999, 46). Realçando-se que são os 

pais “económica e culturalmente mais favorecidos que comunicam com o Director de Turma” 

(MARQUES, 1992, cit in, DIAS, 1999, 46). 

 A escola faz solicitações idênticas a todos os pais, no entanto a resposta parental é 

caracterizada e determinada pela classe social. As diferenças manifestam-se tanto na 

quantidade, como na qualidade da interacção com os professores (VILLAS-BOAS, 2001, 

108). 

 Os pais de nível sócio-económico mais baixo dão maior importância às informações 

sobre as matérias dadas e os trabalhos de casa, com que estão menos familiarizados, 

prontificam-se a ajudar os professores em tarefas de supervisão e valorizam o 

desenvolvimento de capacidades mais instrumentais e esperam que o professor ajude os seus 

filhos a compreender a importância do esforço, da disciplina e da capacidade de resolver os 

problemas do dia-a-dia (VILLAS-BOAS, 2001, 109). 

 Os pais de nível sócio-económico mais alto preferem participar em actividades 

relativas à gestão da escola, conhecer os programas, os métodos, o nível de exigência dos 

professores e valorizam o desenvolvimento da autonomia e espírito crítico do aluno, bem 

como das suas capacidades de expressão (VILLAS-BOAS, 2001, 109). 
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Ainda sob o ponto de vista das classes sociais podemos conhecer melhor a relação 

Família-Escola através da análise da participação dos pais na Associação de Pais. Por vezes 

são “os pais cujo capital cultural mais se aproxima daquele que é vinculado, valorizado e 

legitimado pela escola os que participam e se envolvem na vida escolar dos seus filhos” 

(DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 82 e 83). Isto significa que os pais que não têm esse 

capital cultural são, habitualmente, postos à margem dessa participação e desse envolvimento 

(DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 82 e 83). 

Quando as escolas não estimulam as famílias a envolverem-se no processo educativo, 

verificava-se que os pais com maiores níveis de educação participam mais, aumentando 

assim, o fosso no aproveitamento escolar dos alunos da classe média e os alunos de baixos 

rendimentos, sendo perceptível uma diferença de classes sociais bastante acentuada. 

O desempenho da criança/jovem parece, também, determinar a atitude e 

comportamento dos seus pais que se sentem “desapontados ou mesmo discriminados”. Sendo 

desta forma induzidos a manter-se afastados da escola, onde só vão contrariados, quando são 

chamados. A apreciação que fazem dos contactos com os professores é mais negativa, na 

medida em “que se identificam e solidarizam com as dificuldades que os filhos 

experimentam, e esse sentimento de culpa contribui, também, para se afastarem da escola” 

(VILLAS-BOAS, 2001, 108). 

Quando o desempenho do aluno é fraco existem mais probabilidades dos contactos 

com a escola serem limitados a más notícias e a queixas, pelo que é natural que as baixas 

expectativas dos pais não os estimulem a procurar a escola (DIOGO, 1998, 165). 

Vários autores também indicam o modo de vida urbano como uma dificuldade à 

criação de uma relação entre a família e a escola. Porque neste modo de vida está presente um 

universo de características de natureza demográfica e sócio-económica que condicionam as 

dinâmicas de participação das famílias na escola. O emprego dos dois membros do casal e as 

deslocações pendulares casa-trabalho e trabalho-casa são os factores mais referidos como 

geradores de dificuldades para a relação família-escola (DIOGO, 1998, 169). 

A maior ou menor participação dos pais na escola está também relacionada com o 

nível de habilitações dos pais. Isto é, a participação dos pais na escola varia segundo o seu 
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nível educacional. Assim, pais com um nível educacional elevado tendem a ter uma maior 

participação na vida escolar do seu educando. Pelo contrário, os pais com níveis 

habilitacionais baixos tendem a ter uma menor participação na escola (PINTO e TEIXEIRA, 

2003, 200). 

 Podemos considerar dois tipos de obstáculos à criação de uma boa relação entre a 

família e a escola (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 28 a 31): 

 Tradição de Separação: por tradição os pais habituaram-se a entregar os filhos 

às escolas e a esquecerem-se do seu papel de educadores. Já os professores 

aprenderam a aceitar esta posição de “passividade dos pais”. No entanto, os 

recentes cursos de formação de professores começaram a chamar a atenção 

para o benefício da participação dos pais nas escolas. E a nova legislação 

sobre gestão e administração das escolas veio facilitar uma maior participação 

dos pais na tomada de decisões. 

 Mudança das condições demográficas: as situações de pobreza e de falta de 

condições de habitação têm vindo a aumentar nos arredores das grandes 

cidades. Como consequência as taxas de abandono escolar são cada vez mais 

elevadas. Esta situação faz com que alguns jovens não tenham o apoio 

necessário da sua família. 

 Juan José Diez acredita que para haver uma relação eficaz entre a família e a escola, 

ultrapassando assim as dificuldades mencionadas, tanto os pais como os professores têm que 

ter direitos e deveres. Como tal, serão exigidos determinados comportamentos por parte dos 

pais e dos professores, que são os educadores da nossa sociedade (DIEZ, 1994, 25). 

 Relativamente aos pais, como membros da comunidade educativa exige-se: uma 

atitude interessada em relação a todo o projecto e trabalho educativos da comunidade; uma 

atitude dialogante com todos os membros da comunidade educativa, particularmente com os 

mais directos educadores dos filhos; e uma atitude de entrega pessoal à comunidade e de 

compromisso para com a mesma (DIEZ, 1994, 26). 

 Os deveres que são incutidos aos pais consistem em que estes colaborem activamente 

com os professores na educação dos filhos, procurem que estes cumpram as normas 

estabelecidas pela escola, tomem parte activa nas reuniões e nas entrevistas para que sejam 
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convocados, justifiquem por escrito as ausências dos filhos às aulas ou actividades gerais e 

que prestem o seu contributo pessoal nas actividades escolares que possam ser da sua 

competência (DIEZ, 1994, 26). 

 No entanto, têm direitos que lhes são inerentes, tais como (DIEZ, 1994, 27): 

 Receber informação periódica do processo educativo dos filhos e do 

andamento geral da escola; 

 Participar nos órgãos administrativos e de direcção para que sejam designados, 

e também nas actividades gerais da escola; 

 Ser considerados como sujeitos de educação permanentes; 

 Ser membro da Associação de Pais. 
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7. Dificuldades na relação Escola – Família  

 As dificuldades mais sentidas são as que derivam da comunicação com os pais já que 

se verifica a falta de responsabilidade que alguns manifestam. Alguns pais nunca contactam 

com os professores, mesmo quando estes lhes pedem para o fazerem, “isto aplica-se 

especialmente aos pais que pensam que não devem imiscuir-se demasiado nos assuntos da 

escola” (VILLAS-BOAS, 2000, 13). Muitos pais delegaram na escola uma grande parte da 

sua responsabilidade educativa em resultado da divisão de funções que sentem entre a escola 

e a família. 

 Porém, estas dificuldades não são só provenientes das famílias, “os professores e os 

responsáveis pelos órgãos de direcção frequentemente se opõem aberta ou veladamente à 

participação dos pais na vida escolar” (PIRES, FERNANDES e LIMA, cit in DIAS, 1999, 

47). Estas resistências por parte dos professores são muitas vezes resultado do desequilíbrio 

na relação educativa, cabendo aos professores ocupar uma posição dominante nessa relação 

(DIAS, 1999, 47). 

 Muitas vezes o que se tem verificado é que a família e a escola adoptam, uma em 

relação à outra, atitudes de oposição ou de indiferença, e por vezes de recriminação. Este 

afastamento pode ser proporcionado pela valorização negativa que o professor tende a fazer 

do sistema família em função do seu próprio conjunto de valores. A escola e os professores 

adequam as suas práticas tendo presente “um modelo de classe médio do que constitui a «boa 

família» e a educação apropriada” (DIAS, 1999, 40). 

De acordo com Isabel Guerra, podemos encontrar três equívocos que provocam 

dificuldades reais a uma atitude colaborante entre a escola e a família (DIAS, 1999, 41): 

1º. De ordem técnica: o professor assume-se como detentor de um maior 

conhecimento dos processos de desenvolvimento do indivíduo. Este facto 

traduz muitas vezes uma “relação agressiva e/ou paternalista no acolhimento 

das famílias, sem abrir mão do seu papel de perito e, hierarquicamente 

dominador”; 

2º. De ordem moral: a casa, a família são encaradas como parceiros inferiores no 

processo educativo, muitas vezes com influências prejudiciais; 
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3º. De ordem social: os pais representam uma ameaça para os professores porque 

estes têm receio da perda de poder. O receio de os pais poderem vir a 

“controlar” a actividade dos professores. 

Para muitos autores as “escolas são difíceis de alcançar”. O que acontece porque 

(MARQUES, 1999, 15 e 16): 

 Existe um centralismo histórico que caracteriza algumas escolas; 

 Existe sobrelotação e a falta de espaços convenientes para o atendimento dos 

pais; 

 Existem professores que se esquecem do papel importante que desempenha o 

envolvimento parental; 

 Existe um certo “gigantismo das escolas” e mobilidade do corpo docente que 

cria enormes desmotivações. 

 

A diferenciação estrutural entre família e escola é um dos grandes problemas que 

dificulta a participação dos pais. Com a existência de uma “sobreposição de funções; 

desenvolve-se um contexto ambíguo que gera um clima de ansiedade entre pais e professores” 

(DIAS, 1999, 42) 

Segundo Ramiro Marques, podemos considerar dois tipos de obstáculos à relação 

escola-família (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 28 a 31): 

 A tradição de culpar os pais: por vezes, os professores julgam que o facto de os 

pais não contactarem com a escola se deve a não estarem interessados no 

processo educativo dos seus filhos. Em certas situações isto é verdade, mas a 

atitude culpabilizante por parte dos professores não ajuda a resolver a situação. 

 As estruturas escolares: apesar de todas as mudanças observadas na sociedade, 

as escolas mantém os padrões tradicionais de relacionamento com o exterior. 

Esse relacionamento “limita-se a reuniões no inicio do ano lectivo, reuniões 

com a Associação de Pais duas ou três vezes por ano e realizações de festas 

com a presença dos pais” (DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 29). As 

escolas continuam a reger-se por rituais muito formais, e a utilizar uma 

linguagem demasiado técnica, que muitos pais por vezes não conseguem 

compreender principalmente se tiverem níveis de escolaridade muito baixos. 
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Para termos bons programas de participação dos pais, as escolas têm que 

flexibilizar os rituais e as normas administrativas. O que é preciso mudar é a 

atitude, porque se a “direcção da escola não acredita nos benefícios do 

envolvimento dos pais, continuará a tratá-los sempre com desconfiança” 

(DAVIES, MARQUES e SILVA, 1997, 29). 

 Maria Adelina Villas-Boas identifica quatro atitudes como possíveis bloqueadoras de 

uma boa relação entre a escola e a família (VILLAS-BOAS, 2001, 104):  

 Imagem negativa do papel parental: os professores consideram que muitos 

problemas que os alunos enfrentam na escola têm origem no ambiente familiar, 

que os pais muitas vezes não desempenham o seu papel de educadores. O seu 

desinteresse leva-os a encarar a escola como um depósito. Entregam os seus 

filhos à escola mas não a valorizam, não são capazes de os apoiar nos seus 

trabalhos escolares nem impor um mínimo de regras necessárias à vida escolar; 

 Relutância relativamente à participação dos pais: apesar de criticarem os pais 

por não se interessarem pela vida da escola, receiam abrir as portas a pais 

muito exigentes, considerando que a escola está ameaçada, simultaneamente, 

pela indiferença de uns e pela presença muito forte de outros. Não querem 

interferências nos seus métodos nem no seu trabalho, excluindo todo e 

qualquer poder dos pais dentro da sala de aula mas não se “eximindo” a um 

diálogo que consista na explicação dos seus pontos de vista. “Se os professores 

não manifestam uma oposição determinada à participação dos pais, também 

não deixarão de se manter reservados de expressar algumas dúvidas quanto ao 

interesse e preparação dos pais e de manifestar alguns receios quanto a 

possíveis interferências na sua função profissional” (VILLAS-BOAS, 2001, 

104); 

 Defesa do estatuto profissional: esta atitude tem a ver com a sua própria 

identidade, enquanto profissionais, especialistas, por oposição ao estatuto de 

“amadores” que atribuem aos pais. Consideram que o seu próprio estatuto de 

especialistas significa a aceitação dos seus conhecimentos, sem levantar mais 

questões; 

 Preferência pelos pais de classe média: além de terem uma competência 

científica semelhante à sua, são educadores esclarecidos, estão atentos à 
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criança/jovem e conhecem a importância dos tempos livres, das leituras e dos 

jogos. 

Outro facto que podemos verificar é que os professores jovens mantêm as suas 

convicções positivas relativamente à relação com as famílias e quanto à forma de as 

concretizarem. Pelo contrário, os professores experimentados revelam uma atitude pessimista 

em relação à cooperação com as famílias, bem como numerosos “preconceitos negativos em 

relação à família actual” (VILLAS-BOAS, 2001, 106). 

Juan José Diez enumera, tal como fez para os pais, os direitos e deveres do professor 

para que se possa estabelecer uma relação eficaz entre a família e a escola, ultrapassando 

assim as dificuldades mencionadas. Assim, serão exigidos determinados comportamentos 

(DIEZ, 1994, 25). 

 Ao professor as exigências que lhe são feitas são que seja um educador, com as 

seguintes características: motivador, que entusiasme; criativo, que suscite a actividade; 

dialogante, que aceita a pessoa do outro e a ajude a ser ela mesma; humilde, que crie situações 

de pesquisa; integrador, que promova a cooperação; globalizante, que forme mentes capazes 

de sintetizar e de sistematizar; aberto, que aceite os novos valores; e gerador de educação 

(DIEZ, 1994, 25). 

 Como educador que é, de crianças e jovens, o professor tem os seguintes deveres 

perante os seus educandos (DIEZ, 1994, 28): 

 Educar de acordo com o sistema educativo estabelecido na escola; 

 Desempenhar a docência das disciplinas que lhe forem destinadas, dentro da 

área da sua competência; 

 Realizar uma acção educativa eficaz de modo que os objectivos da escola 

sejam estabelecidos; 

 Respeitar a dignidade dos alunos e das outras pessoas que formam a 

comunidade educativa; 

 Ser pontual, não só nas aulas mas em todas as actividades que exerça; 

 Ter em dia a documentação pedagógica exigida na escola, para tornar mais 

eficaz a educação; 
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 Coordenar a sua acção educativa com a de todo o professorado, através dos 

departamentos por áreas científicas e artísticas afins em que se agrupam. 

No entanto, os professores também têm direitos, que de acordo com Diez são: 

 Realizar a acção educativa global da escola; 

 Utilizar todas as instalações e o material didáctico da escola, sempre que se 

julgue oportuno para realizar uma acção educativa mais eficaz; 

 Ser respeitado pelos alunos e por todas as pessoas que compõem a comunidade 

educativa; 

 Fazer chegar à autoridade correspondente as sugestões e reivindicações que 

julgue oportunas;  

 Participar em todos os órgãos directivos, administrativos, económicos e 

educativos que sejam da sua competência, e em todas as actividades gerais da 

escola; 

 Aperfeiçoar-se como pessoa e como profissional; 

 Receber com pontualidade a remuneração económica correspondente ao seu 

trabalho, de acordo com a legislação e os contratos laborais vigentes; 

 E gozar de férias e licenças segundo a legislação em vigor (DIEZ, 1994, 28). 
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8. O papel da criança na relação Escola – Família  

 A criança tem um papel muito importante nesta relação. 

Por vezes escola e família falam através das crianças, que são aqueles de quem se fala. 

 Esta dupla pertença da criança, que é ao mesmo tempo da família e da escola, faz dela, 

segundo Perrenoud (1987), um “Go-between”. Sendo um árbitro das relações entre a escola e 

a família, podendo ser facilitador ou bloqueador das comunicações, pois pode controlar o 

conteúdo das comunicações a seu favor. 

 Os contactos directos entre família e escola estão parcialmente sob o controlo do 

aluno. Depende dela a transmissão ou censura da informação que prepara um encontro: ela 

pode “esquecer-se” da convocatória para uma reunião ou um pedido para que a família 

contacte o professor. 

 Quando a família e a escola têm documentos escritos para trocar, confiam no aluno 

sem reservas: é mais rápido, mais simples e menos dispendioso do que mandar pelo correio. 

No entanto, sendo o mensageiro, o aluno tem poder sobre a informação. Quando o aluno sabe 

ou pressente que o assunto é ele próprio, pode sentir-se tentado a agir segundo os seus 

interesses. Se assim o entender o aluno pode alterar as mensagens, falsificar recados, imitar 

assinaturas, alterar uma avaliação, omitir o verdadeiro teor da mensagem, não a entregar ou 

atrasar-se na entrega, fazendo com que as informações constantes já estejam ultrapassadas.  

 Não quer isto dizer que os alunos nunca entregam às famílias as mensagens que a 

escola envia tal como esta foi enviada. Só em situações extremas é que ocorrem estas 

adulterações. Por vezes o aluno apenas tenta controlar parcialmente o sentido e o efeito da 

mensagem (MONTEIRO, 2006, 16). 

 O aluno pode começar logo a influenciar a família ou a escola quando esta inicia a 

mensagem, isto é, quando o Professor ou o Encarregado de Educação começa a escrever a 

mensagem, o aluno pode tentar atenuar o conteúdo da mesma. Relativamente à comunicação 

oral, o aluno pode esquecer-se de transmitir a mensagem, censurá-la ou alterar o seu 

conteúdo, ou pode transmiti-la num momento, num tom de voz ou com comentários que vão 

influenciar o seu sentido. 
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 Longe de ser um meio neutro, o aluno intervém de forma selectiva e activa na 

comunicação entre escola e família. (MONTEIRO, 2006, 17). 

 O estudo das perspectivas, ainda que teóricas, da relação entre a escola e a família tem 

como objectivo compreender e identificar as razões de determinadas situações que ocorrem 

nesta relação que, ao mesmo tempo, é tão natural e tão complexa (MONTEIRO, 2006, 17). 
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ESTUDO EMPÍRICO 

9. Metodologia 

“A investigação social, como a própria expressão sugere, diz respeito à descoberta e 

conhecimento do universo humano” (MOREIRA, 1994, 19). É um processo de actuação que 

visa encontrar a verdade sobre determinados problemas sociais através da utilização de 

métodos e técnicas científicas. 

Os métodos permitem saber como fazer para obter o conhecimento científico e situam-

se ao nível da teoria. As técnicas mostram o que se faz para obter o conhecimento científico, 

situando-se assim ao nível da operacionalização (MOREIRA, 1994, 19) 

A metodologia compreende os métodos e as técnicas de pesquisa. Corresponde a uma 

estrutura de orientação pois trata-se de um conjunto de ideias básicas que orientam o trabalho 

do investigador social. O que distingue a ciência das outras formas de obtenção de 

conhecimento é, precisamente, o conhecimento que se baseia numa metodologia com o 

objectivo de provar algo. A metodologia cientifica é um sistema de regras e procedimentos 

explícitos, em que a pesquisa se baseia e em função da qual o conhecimento é avaliado. 

A metodologia tem três funções. A primeira dessas funções é proporcionar regras para 

a comunicação. É o facto de se utilizar uma determinada metodologia que faz com que os 

cientistas se compreendam, tornando possível um discurso comum entre os mesmos, assim 

como a critica construtiva e o progresso científico. Uma vez que as regras metodológicas são 

explícitas, públicas e acessíveis, é possível proceder a criticas construtivas e a reestudos, isto 

é, à repetição da mesma investigação exactamente da mesma forma, pelo mesmo ou por outro 

investigador. 

A segunda função é proporcionar regras para o raciocínio. A metodologia permite ao 

investigador estruturar o pensamento, orientando-o para a forma de como estruturar o seu 

trabalho. A observação da realidade, fundamental para a abordagem científica, deve ser 

organizada e realizada segundo estruturas de lógica sistemática. O instrumento essencial da 

abordagem científica é, juntamente com a observação dos factos, a lógica, pois só usando um 

raciocínio válido sobre os factos observados, se pode apurar algo a partir deles. 
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A terceira função da metodologia é proporcionar regras para a intersubjectividade. A 

metodologia "obriga" o investigador a explicar como realizou o seu trabalho, possibilitando, 

desta forma, a verificação das conclusões a que os investigadores chegaram. Ser 

intersubjectivo significa ser transmissível, isto é, tornar possível a outro investigador repetir a 

investigação e comparar os resultados. Sendo assim, o significado de intersubjectividade 

consiste na possibilidade de um cientista poder compreender e avaliar os métodos de outro, 

assim como proceder a observações semelhantes para verificar os factos empíricos. 

É a metodologia que permite a ligação entre a teoria e a realidade. Permite verificar 

com a observação e a experimentação, e através da utilização de métodos e técnicas 

científicas, as teorias existentes, confrontando-as com a realidade. A metodologia permite 

seleccionar as técnicas e os métodos mais adequados ao estudo em questão. 

Este trabalho refere-se a uma pesquisa social empírica, pois fomos à realidade para 

conhecer, obtendo os dados necessários à realização do nosso estudo. 

Num processo de pesquisa social há que percorrer um conjunto de etapas. De acordo 

com Carlos Diogo Moreira (MOREIRA, 1994, 19 e 20) numa primeira fase há que elaborar 

um projecto, o qual passa pela formulação de um problema, pela escolha de métodos 

adequados e pela realização de um plano de pesquisa. A segunda fase diz respeito aos 

preparativos da investigação, como o acesso às fontes de dados, métodos e técnicas a utilizar. 

Na terceira etapa procede-se ao trabalho de campo, ou seja, à recolha dos dados. A quarta fase 

consiste na codificação e análise de dados. Por fim, a quinta fase refere-se à apresentação dos 

resultados. 

 

9.1 Objecto de Estudo 

A pesquisa social deve iniciar-se com a definição do problema de estudo. O problema 

de estudo ou de pesquisa é uma dúvida que surge a propósito do objecto de estudo. 

Corresponde ao objectivo da pesquisa, é a delimitação do que pretendemos saber no âmbito 

do nosso objecto de estudo. 
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Segundo Robert Merton, a detecção de um problema pode desdobrar-se em três 

elementos fundamentais:  

 A criação de questões: o que se pretende saber; 

 A fundamentação da pesquisa: porque é que se quer saber;  

 A especificação das questões: que questões particulares é necessário 

investigar para se obter resposta aos problemas levantados (MERTON, 

1959, cit in MOREIRA, 1994, 20). 

A problematização consiste em formular o projecto de investigação, articulando duas 

dimensões que se constituem mutuamente nele: uma perspectiva teórica e um objecto de 

investigação concreto (QUIVY e VAN CAMPENHOUT, 1992, 101). 

A problemática do presente estudo incide sobre a relação entre a Família e a Escola E. 

B., 2, 3 Dr. Ruy d‟Andrade, sob o ponto de vista dos alunos, dos Encarregados de Educação 

(Família) e dos Directores de Turma (Escola). 

 

9.2 Objectivos do Estudo 

A definição dos objectivos a que um estudo se propõem é de grande importância pois 

é um elemento orientador do processo de pesquisa. Este processo de definição de objectivos 

passa por três fases, a identificação do tema, a definição do problema de pesquisa e a 

identificação dos principais conceitos, as suas dimensões e os indicadores (MOREIRA, 1994, 

20). 

 Os objectivos deste estudo são: 

 Caracterizar a relação Escola–Família dos alunos da Escola E. B. 2, 3 Dr. 

Ruy d‟Andrade; 

 Identificar os mecanismos já existentes na Escola E. B. 2, 3 Dr. Ruy 

d‟Andrade com vista à melhoria da relação Escola–Família; 

 Perceber o papel dos Encarregados de Educação na melhoria da sua relação 

com a Escola; 

 Perceber, sob o ponto de vista dos alunos, que tipo de relação existe e qual a 

relação que gostariam que existisse entre a Escola e as suas Famílias. 



  A valorização da Relação Família-Escola 

 

 
Rita Cebolais  43 

9.3 Universo de Estudo 

Hermano Carmo e Manuela Malheiro Ferreira definem população ou universo como: 

“o conjunto de elementos abrangidos por uma mesma definição. Estes elementos têm, 

obviamente, uma ou mais características comuns a todos eles, características que os 

diferenciam de outros conjuntos de elementos” (CARMO e FERREIRA, 1998, 191). 

 O universo de estudo desta pesquisa foram 622 alunos do 2º e 3º ciclo, e 622 

Encarregados de Educação, e 28 Directores de Turma da Escola E, B 2, 3 Dr. Ruy d‟Andrade, 

 Destes 622 alunos, 374 foram autorizados
3
 pelos seus Encarregados de Educação a 

participar no estudo
4
. Dos 622 Encarregados de Educação, 354 comprometeram-se a 

responder ao Questionário. 

 Após a aplicação e recolha dos Questionários foi possível perceber que 322 alunos, 

279 Encarregados de Educação e 22 Directores de Turma devolveram o Questionário 

respondido.  

A distribuição dos alunos pelas turmas é ilustrada no quadro seguinte: 

 Número Total  

de Alunos 

Alunos 

autorizados  

Enc. Educação que se 

comprometem 

5º A 20 14 14 

5º B 20 10 12 

5º C 20 19 19 

5º D 20 16 16 

5º E 26 19 15 

5º F 20 15 15 

5º G 20 12 12 

5º H 27 13 10 

5º I 28 11 11 

5º J 20 14 14 

6º A 28 26 25 

                                                 
3
 Ver Anexo 1 

4
 Ver Anexo 2 
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6º B 19 11 11 

6º C 20 14 14 

6º D 27 20 20 

6. E 29 14 14 

6º F 28 18 16 

6º G 20 7 7 

6º H 28 17 17 

7º A 19 17 16 

7º B 20 4 5 

7º C 18 10 11 

7º D 21 5 6 

8º A 17 10 8 

8º B 18 3 2 

8º C 19 14 14 

9º A 26 16 11 

9º B 25 8 6 

9º C 19 17 13 

TOTAL 622 374 354 

    Figura 1: Distribuição dos Alunos pelas Turmas 

 

9.4 Técnica de Recolha de Dados 

As técnicas de recolha de dados são “procedimentos operatórios rigorosos, bem 

definidos, transmissíveis, susceptíveis de serem novamente aplicados nas mesmas condições, 

adaptadas ao mesmo tipo de problema e aos fenómenos em causa. A escolha das técnicas 

depende do objectivo que se quer atingir, o qual por sua vez está ligado ao método de 

trabalho” (CARMO e FERREIRA, 1998, 175). 

Para efectuar o estudo, o investigador social deve fazer uso das técnicas de recolha de 

dados habituais em ciências sociais. Todo o trabalho de pesquisa necessita de se apoiar em 

técnicas bem definidas. Não existem técnicas melhores ou piores, existem sim técnicas mais 

adequadas aos objectivos de estudo em causa. Desta forma, as técnicas de recolha de dados 
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utilizadas no presente trabalho foram as seguintes: observação documental e bibliográfica; e o 

questionário. 

Uma vez formulados os objectivos de estudo procedemos a um levantamento de 

bibliografia existente sobre o tema em questão. A pesquisa bibliográfica “(...) deve ser 

utilizada como meio de clarificar problemas conceptuais e de fazer o ponto de situação dos 

conhecimentos da matéria em questão” (CARMO e FERREIRA, 1998, 175). Este 

procedimento é fundamental uma vez que nos põe em contacto com as teorias já existentes 

sobre a problemática em estudo, de forma a nos situarmos em relação a esta, possibilitando, 

assim, a escolha da perspectiva que nos parece mais apropriada para abordar o nosso objecto 

de investigação. 

Nesta fase procurámos sobretudo bibliografia especializada no tema em estudo, com o 

objectivo de aprofundar o conhecimento do mesmo. Desta forma, procedemos à consulta de 

bibliografia que aborda as questões da relação entre a família e a escola, da família, da escola, 

da metodologia de investigação, entre outros. Para tal recorremos a diversas instituições e 

organismos. 

Relativamente ao inquérito, este pode ser de dois tipos: inquéritos por entrevista e 

inquéritos por questionário. A escolha da técnica a utilizar depende: 

 dos objectivos de estudo: se o objectivo for, por exemplo, aprofundar o 

conhecimento das causas subjacentes a determinados comportamentos dos 

indivíduos, a técnica mais apropriada será o inquérito por entrevista, se se 

tratar de um estudo mais descritivo, a técnica mais adequada será o inquérito 

por questionário; 

 do tempo disponível: uma vez que existem técnicas mais morosas que 

outras; 

 dos recursos financeiros e humanos disponíveis e dos conhecimentos e 

preparação do investigador. 

O nosso trabalho baseou-se na técnica de inquérito auto-administrado, entregue 

através dos Directores de Turma, que permite “a abordagem de grandes populações a custos 

relativamente baixos, na medida em que não são utilizadas equipas de entrevistadores” 
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(MOREIRA, 1994, 165). Outra vantagem que este método apresenta é que os inquiridos 

podem responder ao questionário quando lhes é mais conveniente.  

Assim sendo, para o estudo que nos propusemos realizar, escolhemos o inquérito auto-

administrado, por ser aquele que nos permite chegar a um maior número de inquiridos, e 

porque desta forma não incomodamos o normal decorrer das actividades lectivas.  

Os questionários
5
 foram entregues aos Directores de Turma que os enviaram para 

casa, através dos alunos, para serem respondidos, não comprometendo o normal 

funcionamento das aulas. No entanto, a utilização deste método de aplicação dos 

questionários pode comprometer os resultados, pois alguns questionários não foram 

respondidos nem devolvidos. Devemos também ter em conta a possibilidade de os alunos não 

terem sido completamente sinceros ao responder por se sentirem constrangidos com a 

presença dos Encarregados de Educação, o mesmo se pode dizer relativamente ao facto de os 

questionários respondidos pelos Enc. de Educação serem “transportados” pelos alunos. Outro 

factor a ter em conta é a possibilidade de os Enc. de Educação e de os Alunos não perceberem 

a importância do questionário nem da sinceridade necessária nas respostas por não terem 

qualquer contacto com o investigador. 

No que respeita ao conteúdo dos inquéritos, foram utilizadas questões relacionadas 

com a caracterização dos inquiridos (Alunos, Enc. Educação e Directores de Turma), com a 

caracterização da actual relação entre Escola e Família, e com as estratégias a adoptar para 

melhorar essa relação. 

No que concerne à forma do inquérito, optamos por dois tipos de questões: fechadas e 

abertas. No caso das questões fechadas, foi estabelecida uma lista preestabelecida de respostas 

possíveis. As questões abertas foram, aquando do tratamento dos dados, categorizadas de 

forma a permitir uma análise mais eficaz das respostas. 

 

 

                                                 
5
 Ver Anexos 3, 4 e 5 
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10. Enquadramento Institucional 

10.1. O Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância Alpha 

 O Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância Alpha está constituído como tal no 

cumprimento do Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio, e é constituído por: 

 Jardim de Infância n.º 1 

 Jardim de Infância n.º 2 

 Jardim de Infância n.º 3 

 Escola E. B. 1, n.º 1 

 Escola E. B. 1, n.º 2 

 Escola E. B. 1, n.º 3 

 Escola E. B. 1, n.º 4 

 Escola E. B. 2, 3 Dr. Ruy d‟Andrade 

Neste trabalho vamos explorar a realidade da Escola E. B. 2, 3 Dr. Ruy d‟Andrade. 

 

10.1.1 Diagnóstico do Agrupamento de Escolas6 

 O facto do Entroncamento se encontrar, ao nível económico-social, bastante acima da 

média nacional, influencia o aproveitamento e o rendimento escolares de uma parte dos 

alunos que frequentam esta escola. 

 As potencialidades do Agrupamento de Escolas identificadas num conjunto de 

inquéritos elaborados pela Escola são: 

 Diversidade de culturas, etnias e crenças; 

 Proximidade geográfica entre os estabelecimentos de ensino; 

 Estabilidade do corpo docente; 

 Existência de uma Associação de Pais e Encarregados de Educação com 

uma intervenção activa; 

 Parceria com o CERE, através dos Projectos Escola Activa e PIPE; 

 Parceria com o CRIT no âmbito do Projecto Inter-Ecos. 

                                                 
6
 Baseado no Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância Alpha, triénio 2006/2009 
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Relativamente aos problemas apresentados pelo Agrupamento de Escolas, 

identificados no mesmo conjunto de inquéritos, devemos referir: 

 Carência de técnicos habilitados para apoio à integração das diferentes 

culturas e etnias; 

 Falta de envolvimento das famílias no percurso escolar dos seus educandos; 

 Elevado número de casos de indisciplina (verbal e física); 

 Insuficiente formação cívica dos alunos (saber ser e estar); 

 Dificuldade de encaminhamento dos alunos que necessitem de percursos 

escolares alternativos; 

 Pouco reconhecimento do professor como agente educativo por parte de um 

número significativo de famílias; 

 Forte mobilidade social reflectida no grande número de transferências de 

alunos de e, sobretudo, para o Entroncamento, reflexo, muitas vezes, de 

alterações familiares. 

É de destacar que o segundo problema apontado é aquele sobre o qual se debruça o 

presente trabalho. 

Os principais objectivos do Projecto Educativo pelo qual se segue o Agrupamento de 

Escolas são: 

 Privilegiar a articulação vertical entre os diferentes níveis de ensino e anos 

de escolaridade: 

 Rentabilizar os recursos materiais existentes no Agrupamento; 

 Gerir os recursos humanos com vista a promover a melhoria da 

qualidade e diversidade das aprendizagens; 

 Partilhar informações sobre práticas pedagógicas implementadas com 

vista à integração dos alunos. 

 Valorizar os diferentes saberes e culturas em busca de uma identidade: 

 Promover actividades que valorizem as culturas das regiões de onde as 

famílias são oriundas e das diferentes etnias; 

 Dinamizar a vida social e cultural na área da influência da escola para 

que os jovens tenham uma intervenção na realidade local e regional; 
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 Incentivar o diálogo com as famílias na perspectiva de conhecer as suas 

expectativas e interesses em relação à escola e ao futuro profissional 

dos alunos do 9º ano. 

 Criar oportunidades promotoras do sucesso escolar e pessoal: 

 Dinamizar acções de formação para docentes e não docentes; 

 Prevenir o insucesso e o abandono escolares, motivando os alunos para 

o terminus da escolaridade obrigatória, estimulando a sua auto-estima; 

 Promover actividades de reforço educativo; 

 Utilizar progressivamente as novas tecnologias como recurso no 

processo ensino/aprendizagem; 

 Rentabilizar as Áreas Curriculares Não Disciplinares, de forma a 

contribuir para a resolução dos problemas diagnosticados. 

 Formar cidadãos responsáveis e participativos: 

 Promover os valores de cidadania que desenvolvam uma boa qualidade 

nas relações humanas e uma participação responsável na democracia; 

 Estabelecer regras de conduta em relação a atitudes, comportamentos e 

valores que visem minimizar a indisciplina; 

 Valorizar o Regulamento Interno; 

 Desenvolver a consciência cívica e moral; 

 Favorecer o desenvolvimento progressivo de sentimentos de auto-

confiança. 

Devemos ter em atenção que o segundo objectivo definido pelo Agrupamento de 

Escolas tem um especial enfoque na família, nas origens do aluno. O incentivo ao diálogo 

com as famílias, foi identificado como uma forma de cumprir este objectivo. 

 

10.1.2 Caracterização da Escola E. B. 2, 3 Dr. Ruy d’Andrade7 

 A Escola situa-se na zona sul do concelho, a cerca de 800m da Estação dos Caminhos-

de-ferro, o que permite a deslocação de muitos alunos de outros concelhos para a cidade e a 

sua inscrição nesta escola. 

                                                 
7
 Baseado no Projecto Educativo do Agrupamento de Escolas e Jardins de Infância Alpha, triénio 2006/2009 
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 Fisicamente a escola é constituída por 6 blocos, dos quais 4 se destinam 

exclusivamente a actividades lectivas, num total de 32 salas, e um bloco central onde se 

localizam os serviços administrativos, o Conselho Executivo, a Sala Polivalente, o Bar e o 

Refeitório, bem como a Papelaria, a Reprografia, o Gabinete de Educação Especial, o 

Gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação, e outras salas destinadas a Professores, 

Funcionários e à Associação de Pais e Encarregados de Educação. 

 Para além destes existe também o Pavilhão Gimnodesportivo, 3 campos de jogos 

exteriores e uma pista de atletismo, bem como uma Biblioteca, uma Sala de Informática e 

uma Sala de Vídeo. 

 Em média a Escola tem 650 alunos, distribuídos por 28 turmas, acompanhados por 83 

docentes e 35 elementos não docentes. 
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10.2 O Concelho do Entroncamento 

O Entroncamento é cidade e sede de concelho com 13,8 quilómetros quadrados e 

18.174 habitantes (Censos 2001). Localiza-se no Vale do Tejo e pertence à Região Centro, 

sub-região do Médio Tejo. Situado no centro do Ribatejo, beneficia da sua inserção 

geoestratégica na região do Vale do Tejo e de boas acessibilidades ferroviárias e rodoviárias. 

Tem duas freguesias, uma de cada lado da linha férrea que atravessa o concelho. Dista 7 km 

de Torres Novas, 19 km de Tomar, 43 km de Santarém e 120 km de Lisboa. 

 

10.2.1 Breve História do Concelho 

O lugar do Entroncamento nasceu em meados 

do séc. XIX, com os alvores da construção 

ferroviária, e começou por ser uma simples estação 

de caminhos-de-ferro. Por perto existiam dois 

lugarejos de poucos habitantes (o Casal das Vaginhas 

e o Casal das Gouveias), onde se vieram estabelecer 

os primeiros trabalhadores. Os técnicos eram, na sua 

maioria, estrangeiros, mas a mão-de-obra veio, numa 

primeira fase, de diversos pontos do país; mais tarde 

acentuou-se a afluência de trabalhadores vindos da Beira Baixa e Alentejo.  

O nome da cidade deriva do entroncamento ferroviário que aqui se formou, com a 

junção das Linhas do Norte e do Leste, em 1864. Charneira das ligações com o Leste e Beira 

Baixa, a estação do Entroncamento foi, durante décadas, ponto de paragem obrigatória para 

quem mudava da linha do Norte para a do Leste e vice-versa.  

Embora pequena, a povoação pertencia a duas freguesias e 

a dois concelhos, porque a via-férrea assim determinara: a 

poente das linhas, situava-se a freguesia de Santiago, 

concelho de Torres Novas e a nascente da via, o território 

pertencia à freguesia de Nossa Senhora da Assunção da 

Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha.  Figura 3: Estação da CP – No Passado 

 

Figura 2: Capela de S. João, no Largo das 

Vaginhas 
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A pequena aldeia foi crescendo, devido ao desenvolvimento dos transportes 

ferroviários e às respectivas estruturas de apoio aqui construídas (oficinas e escritórios). A 

instalação de aquartelamentos militares, a partir de 1916, determinada pela situação 

geográfica e as acessibilidades ferroviárias, aumentou ainda mais a importância estratégica 

deste lugar em pleno desenvolvimento e, consequentemente, aumentou também a população. 

Aos ferroviários vieram juntar-se os militares e as respectivas famílias. 

Em 25 de Agosto de 1926 a povoação foi elevada a freguesia, em 1932 a vila e em 24 

de Novembro de 1945 foi promovida a concelho. A 20 de Junho de 1991 o Entroncamento foi 

elevado a cidade. Ser, no mesmo século, aldeia, vila e cidade talvez seja um destino pouco 

comum na história das terras portuguesas. 

Do pequeno núcleo de operários e respectivas famílias que povoaram esta terra no 

final do século XIX, chegou-se aos anos trinta, do século XX, com mais de 3.000 habitantes, 

em 1945 eram já 8.000 e esta progressão foi continuando 

ao longo do tempo. Em Março de 2005, estimava-se a 

população em cerca de 18.780 residentes
8
. O aumento 

populacional e a expansão contínua da área habitada 

justificaram que, em 2003, fosse criada uma segunda 

freguesia
9
. Voltou-se, assim, à situação inicial: uma 

freguesia a poente da via-férrea (Nossa Senhora de 

Fátima), a outra a nascente (São João Baptista), mas as 

duas pertencendo agora ao concelho do Entroncamento.  

A taxa de crescimento demográfico da localidade, entre 1981 e 1991, foi de 18,8%, a 

mais elevada do Médio Tejo, contrariando a tendência geral da região para um declínio 

acentuado da fecundidade e acentuado envelhecimento populacional. De 1991 a 1996, a 

população aumentou de 14.226 habitantes para 15.500, com uma taxa de crescimento mais 

baixa do que nos anos anteriores (9%), mas que fez do Entroncamento o concelho do Médio 

Tejo com maior densidade populacional. O número estimado para a população em 2005 

(18.780) não contempla os residentes recenseados noutras localidades nem a população 

flutuante, dependente de trabalhos temporários.  

                                                 
8
 Cálculo efectuado com base no número de eleitores, multiplicado pelo índice 1,2 

9
 Lei 68/2003, de 26 de Agosto 

Figura 4: Estação da CP - Hoje 
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Efectivamente, é certo que o Entroncamento tem mais de 20.000 habitantes. 

Nos anos quarenta do século XX, o Entroncamento era, depois do Barreiro, o segundo 

meio operário do país, representando o operariado mais de metade da sua população. A CP 

dotara a povoação de uma série de estruturas de apoio social, de uma dimensão talvez única a 

nível nacional, criando bairros para os empregados, 

uma escola, um armazém de víveres, um dispensário 

anti-tuberculoso (que funcionava como centro de 

saúde), e fomentava actividades desportivas. 

Paralelamente, com a evolução das tecnologias e o 

desenvolvimento das actividades ferroviárias, ia 

expandindo a área oficinal e reforçando a formação 

de pessoal, que teve o seu ponto alto na criação de 

um centro de formação, hoje designado por FERNAVE, um enorme edifício criado de raiz 

para estas funções, e que albergou o Instituto Superior de Transportes
10

.  

A partir dos anos 70 do século XX, devido a alterações conjunturais ditadas pela 

história e pelo passar do tempo, esta situação inverteu-se. Com a gradual substituição da 

tracção a vapor pelo equipamento diesel e eléctrico e a introdução de novas tecnologias, 

assistiu-se à diminuição da mão-de-obra e à implementação de novas profissões, surgiram 

outros centros de interesse e de actividade profissional.  

Hoje, o Entroncamento ainda tem muitos residentes ligados profissionalmente aos 

caminhos-de-ferro, mas sem a dimensão do passado. As principais actividades do concelho 

são agora o comércio e serviços, e indústrias ligadas à construção civil.  

São, ainda, relevantes os movimentos migratórios pendulares, sobretudo para a região 

de Lisboa, que envolvem, diariamente, mais de 700 pessoas em idade activa. 

Dados do INE sobre o poder de compra dos concelhos em 2004, apresentam o 

Entroncamento como o concelho que evidencia maior poder de compra no distrito de 

Santarém.  

                                                 
10

 Extinto em 2004 

Figura 5: Bairro Camões – Bairro 

Ferroviário 
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10.2.2 Caracterização Populacional do Concelho 

É o segundo município mais pequeno do País, em termos de área territorial, sendo 

limitado a Leste pelo Município de Vila Nova da Barquinha, a Sul pela Golegã e a Oeste e 

Norte por Torres Novas. 
11

  

Figura 6: Caracterização do Concelho
12

 

 

 

 

Freguesias: 

          

Figura 7: Caracterização das Freguesias
14

 

 

 

 

 

 

Caracterização Demográfica da População:
16

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Adaptado de http://www.cm-entroncamento.pt 

12
  Adaptado de http://www.cm-entroncamento.pt 

13
 Censos de 2001 

14
  Adaptado de http://www.cm-entroncamento.pt 

15
 Dados das Eleições Autárquicas do dia 11 de Outubro de 2009 

16
 Anuário Estatístico da Região Centro; Instituto Nacional de Estatística; 2006 

 

Área 13,8 Km² 

População 18,174
13

  

Densidade Demográfica 1.522 Hab/km² 

Número de Freguesias 2 

 Freguesia de S. João 

Baptista 

Freguesia de Nossa Senhora 

de Fátima 

Área 4,6 Km² 9,2 Km² 

N.º de Eleitores
15

 7.397 9.413 

Figura 8: Distribuição da População por Idades, em 2001 
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11. Apresentação, análise e interpretação dos Dados 

Este estudo visou a obtenção de dados sobre os comportamentos e atitudes dos Enc. de 

Educação, dos Directores de Turma e dos Alunos, que comprometem a relação entre a Escola 

e a Família. 

 A população alvo é constituída pelos alunos de todas as turmas (do 5º ao 9º ano) da 

Escola E, B 2, 3 Dr. Ruy d‟Andrade, pelos seus Enc. de Educação e pelos Directores de 

Turma. Assim, o questionário foi aplicado aos 374 alunos que obtiveram autorização dos seus 

Encarregados de Educação para o fazer, aos 354 Enc. Educação que se comprometeram a 

responder ao questionário, e aos 28 Directores de Turma. 

 Porém, destes apenas 322 alunos, 279 Enc. de Educação e 22 Directores de Turma 

devolveram os questionários respondidos. 

Para procedermos à análise dos inquéritos e correspondente tratamento de dados 

utilizámos o “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS), o qual nos permitiu uma 

interpretação mais profunda dos dados. 

 

11.1 Análise dos Questionários aos Alunos 

 Este Questionário teve por objectivo conhecer a opinião dos alunos sobre a relação 

entre o seu Enc. Educação e o seu Director de Turma, e sobre as estratégias a utilizar para 

melhorar esta relação. Dado os questionários recolhidos representarem cerca de 51,8% do 

total de alunos da Escola, podemos considerar que os dados apresentados representam a 

maioria dos alunos da Escola. 

Vamos analisar os dados recolhidos
17

, começando por caracterizar os alunos que 

responderam, depois vamos perceber as suas opiniões sobre a relação Escola-Família e por 

último conhecer as estratégias, que na opinião dos alunos, devem ser utilizadas para melhorar 

esta relação. 

 

                                                 
17

 Ver Anexo 6 
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Caracterização dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme podemos perceber através da interpretação da Figura n.º 9 a maior parte 

(170) dos alunos inquiridos é do sexo feminino, o que pode levar-nos a pensar que os alunos 

do sexo masculino têm menos tendência para participar em questionários, ou que a maioria 

dos alunos desta escola é do sexo feminino, indo de encontro aos dados nacionais que revelam 

que existem mais mulheres que homens no nosso país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Distribuição dos alunos por sexo 

Figura 10: Distribuição dos alunos por idades 
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A análise da Figura n.º 10 permite-nos perceber que a maioria dos alunos tem idades 

compreendidas entre os 10 anos (60), os 11 anos (109) e 12 anos (71), com uma média de 

11,78 anos, correspondendo aos alunos do 2º ciclo.  

Se analisarmos esta figura em conjunto com a Figura n.º 11 (relação entre a idade dos 

alunos e o ano de escolaridade que frequentam) percebemos que, para além de existirem 

alunos de 5º e 6º ano com 13 e 14 anos, revelando algum insucesso escolar, podemos verificar 

que são os alunos mais novos e do 2º ciclo os que mais participaram no questionário. No 

entanto, é necessário referir que existem mais alunos no 2º ciclo do que no 3º ciclo. 

    Figura 11: Relação entre a idade dos alunos e o ano de escolaridade que frequentam 

 

 

Figura 12: Parentesco com Encarregado de Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Filha 169 52,5 52,5 52,5 

Filho 148 46,0 46,0 98,4 

Neta/Neto 1 ,3 ,3 98,8 

Sobrinho/Sobrinha 1 ,3 ,3 99,1 

Não responde 2 ,6 ,6 99,7 

Enteado 1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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 A análise da Figura n.º 12 permite-nos perceber que 98,4% dos alunos são filhos dos 

Enc. Educação, podendo assim concluir que quase todos os alunos que responderam ao 

questionário vivem com os seus pais, daí podermos falar em pais quando falamos em família. 

 

Relação Escola-Família 

  

Figura 13: Sente que família se interessa pela vida escolar 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim 318 98,8 98,8 98,8 

Não 3 ,9 ,9 99,7 

Não responde 1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

Iniciamos esta parte do questionário com uma pergunta sobre o que os alunos sentem 

relativamente ao interesse que a sua família demonstra pela sua vida escolar. Verificamos que 

a quase totalidade dos alunos (98,8%) respondeu que a sua família se interessa pela sua vida 

escolar. 

 

 

 

 

 

 Relativamente ao facto de os Enc. Educação irem à Escola sem serem chamados, 

podemos verificar, na Figura n.º 14, que as respostas se dividem entre o sim e o não de forma 

muito equilibrada, pois 168 alunos respondem sim e 154 respondem não. Estes dados dão 

origem a algumas perguntas, tais como: Porque razão vão os Enc. Educação à escola sem 

serem chamados e porque razão não vão? Será que o Director de Turma convoca o Enc. 

Educação tantas vezes que este não precisa ir sem ser chamado? Vamos analisar as respostas a 

estas e outras perguntas nas figuras seguintes. 

 

 

 

Figura 14: Enc. Educação vai à escola sem ser chamado 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim 168 52,2 52,2 52,2 

Não 154 47,8 47,8 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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Figura 15: Enc. Educação vai à escola sem ser chamado porque 

 Perguntámos aos alunos cujos Enc. Educação vão à escola sem serem chamados 

porque razão o fazem, pedindo para assinalarem as 2 opções mais adequadas, assim, na Figura 

n.º 15, apresentamos a compilação desses resultados. É possível perceber que na opinião dos 

alunos os seus Enc. Educação vão à Escola sem serem chamados porque se interessam pela 

sua vida escolar (136), o que vem confirmar o que já vimos anteriormente sobre o interesse 

dos Enc. Educação. A recolha de informações sobre o comportamento (87) e sobre as notas 

(47) parecem ser as outras razões que levam os Enc. Educação a ir à Escola sem serem 

chamados. 

Figura 16: Enc. Educação não vai à escola sem ser chamado 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não tem horário compatível com o meu Director de Turma 78 24,2 24,2 24,2 

Não gosta de incomodar o Director de Turma 6 1,9 1,9 26,1 

É chamado tantas vezes que não precisa ir sem ser chamado 1 ,3 ,3 26,4 

Contacta o Director de Turma através de outros meios 12 3,7 3,7 30,1 

Outra 1 ,3 ,3 30,4 

Não se aplica 168 52,2 52,2 82,6 

Faz as perguntas nas reuniões 1 ,3 ,3 82,9 

Não responde 16 5,0 5,0 87,9 

Não é necessário 27 8,4 8,4 96,3 

Só vai quando necessário 2 ,6 ,6 96,9 

Só vai à Escola para as reuniões 7 2,2 2,2 99,1 

Prefere não sair de casa 1 ,3 ,3 99,4 

Só vai à Escola para esclarecer informações sobre as minhas notas 1 ,3 ,3 99,7 

Só vai à Escola quando é chamado 1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

  Frequency 

Valid Se interessa pela minha vida escolar 136 

Eu tenho dificuldades numa disciplina 9 

Tive que faltar às aulas porque estive doente 12 

Quer saber informações sobre o meu comportamento 87 

Quer saber informações sobre as minhas notas 47 

Não se aplica 312 

Não responde 38 

Quer saber como estão as coisas no geral 
 
Devido a problemas relacionados com o funcionamento dos balneários 
 
Falar com o Director de Turma sobre os problemas na turma 

1 
 

1 
 

1 

Total 644 



  A valorização da Relação Família-Escola 

 

 
Rita Cebolais  60 

 A Figura n.º 16 representa o motivo para os Enc. Educação não irem à Escola sem 

serem chamados. Os alunos indicaram como principal motivo (78) o facto dos Enc. Educação 

não terem horário compatível com o do Director de Turma. Outros alunos (27) dizem que não 

é necessário os seus Enc. Educação irem à Escola sem serem chamados. Estes dados levantam 

questões no que toca ao período que os Directores de Turma disponibilizam para atendimento. 

Será que não têm em conta que os Enc. Educação trabalham e não podem faltar ao trabalho 

para irem ao atendimento? Será que os Directores de Turma não se disponibilizam para 

atender noutro horário? Será que são os Enc. Educação que não tentam acordar com os 

Directores de Turma um horário que convenha a todos? Estas foram questões colocadas aos 

Directores de Turma e aos Enc. Educação nos questionários a que responderam, e que 

veremos mais à frente.  

 

Figura 17: Frequência com que Enc. Educação é chamado à Escola 

 

 Na Figura 17 é possível perceber que a quase totalidade dos Enc. Educação (241) vai à 

Escola apenas 1 vez por período. Tendo em conta que a entrega das notas “obriga” os Enc. 

Educação a ir à Escola, podemos colocar a hipótese de esta única vez que vão à Escola seja 

aquela em que vão buscar as notas dos seus educandos, e este não será o momento indicado 

para que se estabeleça uma relação de proximidade entre Enc. Educação e Director de Turma, 

entre Família e Escola. É ainda de notar que 52 alunos dizem que o seu Enc. Educação nunca 

vai à Escola. Isto pode ser um factor de preocupação pois o facto de alguns Enc. Educação 
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nunca irem à Escola é sinal que algo se passa, isto é, se nunca vão à Escola, nem mesmo para 

ir buscar as notas dos educandos, então que tipo de relação têm com a Escola?  

 

Figura 18: Gosta que Enc. Educação fale com Director de Turma 

  Frequency 

Valid Sim, porque é sinal que se interessa pela minha vida escolar 266 

Não, porque não gosto que se metam na minha vida 13 

Sim, porque assim pode combinar com o Director de Turma uma forma de me ajudar 
nas minhas dificuldades 

148 

Não, porque não quero que saiba do meu comportamento 9 

Sim, porque pode explicar ao Director de Turma os problemas que tenho com os meus 
colegas, para me ajudarem a ultrapassá-los 

54 

Não, porque não quero que saiba das minhas notas 3 

Sim, porque o Director de Turma pode falar sobre as coisas que eu não gosto de contar 
ao meu Encarregado de Educação 

26 

Não, porque o Director de Turma pode falar sobre as coisas que eu não gosto de 
contar ao meu Encarregado de Educação 

13 

Sim, para saber as minhas notas 4 

Não responde 98 

Sim, porque gosto que o meu Enc. Educação esteja informado 5 

Para saber o que os Professores acham de mim 1 

É-me indiferente 1 

Sim, porque gosto que o meu Enc. Educação vá às reuniões ver se falam bem de mim 1 

Sim, porque se for preciso é para o meu aproveitamento 1 

Não, porque o meu Enc. Educação me envergonha 1 

Total 644 

Perguntámos aos alunos se gostam que o seu Enc. Educação vá à Escola falar com o 

Director de Turma. Como podemos perceber na Figura n.º 18, a maioria dos alunos (266) diz 

que gosta, pois é sinal que o seu Enc. Educação se interessa pela sua vida escolar, o que vai de 

encontro aos dados que vimos anteriormente sobre o interesse da família na vida escolar dos 

educandos.  

Outros alunos (148) dizem que gostam porque dessa forma o Enc. de Educação pode 

combinar com o Director de Turma uma forma de ajudar o educando nas suas dificuldades e 

também porque o Enc. Educação pode explicar ao Director de Turma problemas que os 

alunos têm uns com os outros e ajudar a ultrapassá-los (54) Estes dados revelam que os alunos 

entendem que uma relação entre a Família e a Escola pode ajudá-los. 
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Figura 19: Pensa que conversa entre Director de Turma e Enc. Educação pode ajudar 

  Frequency 

Valid Sim, porque todos juntos trabalham melhor 208 

Não vejo qualquer utilidade nisso 15 

Sim, porque podem partilhar o que somos em casa e o que somos na escola, de modo 
a que todos saibam como lidar melhor com os alunos 

189 

Não, penso que o Director de Turma não tem interesse em saber como sou em casa 11 

Sim, porque eles são os únicos que nos podem ajudar 118 

Não responde 96 

Não, penso que o Enc. de Educação não tem interesse em saber como sou na escola 2 

Para nos ajudarem com as nossas dúvidas e problemas 1 

Sim, porque contribui para o melhor aproveitamento dos alunos na Escola 2 

Sim, porque ficam a saber os problemas da turma 2 

Total 644 

 Resolvemos colocar esta questão aos alunos, não só para completar os dados 

recolhidos anteriormente, mas também para perceber se os alunos têm noção da importância 

da relação Escola – Família. Assim, é possível perceber, na figura 19, que 208 alunos acham 

que se os Enc. Educação e os Directores de Turma reunirem e conversarem, trabalharem 

juntos, os resultados são melhores, isto é, estas reuniões e conversas podem dar mais frutos no 

que respeita à resolução dos problemas da Escola. Prova de que os alunos acham que esta 

relação é muito importante é a 2ª resposta mais dada pelos alunos (189), que dizem que os 

Enc. Educação e os Directores de Turma podem partilhar conhecimentos sobre os alunos, de 

modo a conseguirem ajudá-los. Estes dados confirmam a necessidade de um maior 

conhecimento por parte dos professores de quem é o aluno, a sua família, as suas origens, os 

seus costumes, os seus problemas. 

Figura 20: Relação do Enc. Educação com Director de Turma 
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 Na Figura n.º 20 podemos perceber que, segundo a percepção dos alunos, a relação do 

seu Enc. Educação com o Director de Turma é Muito Boa (175) ou Boa (118). Ao 

analisarmos estes dados devemos ter em conta a possível presença dos pais junto dos alunos 

quando estes responderam ao questionário, influenciando as respostas dadas. No entanto, 

podemos verificar que nenhum aluno disse que a relação era má ou muito má, o que nos leva 

a concluir que nesta escola a relação entre os Directores de Turma e os Enc. Educação é 

positiva, embora possa ser melhorada. 

 

Figura 21: Estratégias que podem aproximar a Família à Escola 

  Frequency 

Valid Existência de contactos individuais frequentes entre Director de Turma e Encarregado de 
Educação 

83 

Realização de Reuniões entre os Encarregados de Educação e o Director de Turma 176 

Acções de formação para as Famílias, Alunos e Professores 41 

Dinamização de projectos comuns - Família/Escola/Alunos 56 

Participação conjunta em actividades extra escolares 68 

Dinamização, por parte dos Encarregados de Educação de visitas de estudo 46 

Participação dos Encarregados de Educação em festas-convívios 95 

Não responde 78 

Debate de problemas ocorridos e contar as coisas que se passam na escola 1 

Total 644 

 Porque consideramos que a opinião dos alunos não só é importante para identificar os 

problemas que existem na Escola, nomeadamente no respeitante à relação entre a Escola e a 

Família, mas também para identificar as estratégias a utilizar para melhorar essa relação, 

questionámos os alunos sobre esse aspecto. As respostas registadas são todas válidas, mas 

vamos destacar algumas, tais como a realização de Reuniões entre os Enc. Educação e o 

Director de Turma (176), a participação dos Enc. Educação em festas-convívios (95) e a 

existência de contactos individuais frequentes entre Director de Turma e Enc. Educação (83). 

 Estas e outras estratégias vão ser apresentadas mais à frente quando analisarmos os 3 

questionários em conjunto, de modo a conseguirmos retirar conclusões e a apresentar 

propostas de intervenção. 
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11.2 Análise dos Questionários aos Enc. de Educação 

Este Questionário teve por objectivo conhecer a opinião dos Enc. Educação sobre a 

sua relação com o Director de Turma do seu educando, e sobre as estratégias a utilizar para 

melhorar esta relação. Os questionários recolhidos representam cerca de 44,86% do total de 

Enc. Educação da Escola. Não sendo a maioria/metade dos Enc. Educação da Escola, 

consideramos que são em número bastante representativo. 

Vamos analisar os dados recolhidos, começando por caracterizar os Enc. Educação 

que responderam, depois vamos perceber as suas opiniões sobre a relação Escola-Família e 

por último conhecer as estratégias, que na opinião dos Enc. Educação, devem ser utilizadas 

para melhorar esta relação. 

 

Caracterização dos Enc. Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Figura n.º 22 podemos perceber que a maioria dos Enc. Educação é do sexo 

feminino (235). Este facto pode levar-nos a pensar que são as mães quem mais se preocupa 

com a educação dos filhos, ou que são elas que têm maior apetência para lidar com os 

problemas escolares. 

Figura 22: Distribuição dos Enc. Educação por sexo 
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Como podemos ver na Figura n.º 23, a idade dos Enc. Educação tem uma grande 

amplitude, dos 29 aos 77 anos, sendo a média de 40,58 anos.  

 

 

 A Figura n.º 24 representa as Habilitações Académicas dos Enc. Educação. A maioria 

tem o Ensino Secundário (106), ou Licenciatura (69). É de notar que existe um grande número 

de Enc. Educação apenas com escolaridade obrigatória ou menos (71). 

 

Na tabela em anexo 
18

 sobre as Actividades Profissionais dos Enc. Educação é possível 

ver que existem diversas profissões desempenhadas. Porém existem algumas que se destacam 

                                                 
18

 Ver Anexo 7 

Figura 24: Habilitações Académicas 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1º Ciclo 17 6,1 6,1 6,1 

2º Ciclo 20 7,2 7,2 13,3 

3º Ciclo 34 12,2 12,2 25,4 

Ensino Secundário 106 38,0 38,0 63,4 

Bacharelato 16 5,7 5,7 69,2 

Licenciatura 69 24,7 24,7 93,9 

Mestrado 7 2,5 2,5 96,4 

Doutoramento 1 ,4 ,4 96,8 

Não responde 8 2,9 2,9 99,6 

CESE 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Figura 23: Distribuição dos Enc. Educação por Idade 
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como Professores (38), Domésticas (25), Militares (11), Comércio e Serviços, Função Pública 

e Saúde. 

Figura 25: Associado Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 

 

 A Figura n.º 25 mostra-nos o número de Enc. Educação que são associados da 

Associação de Pais e Encarregados de Educação. Este é um número “alarmante” já que 

apenas 13,3% dos Enc. Educação são Associados. Visto que a Associação é considerada 

muito importante para o estabelecimento e melhoria da relação entre a Escola e a Família, 

estes dados podem ser preocupantes, pois podem representar a falta de interesse dos Enc. 

Educação em melhorar essa relação. 

 Dos 37 Enc. Educação associados da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

(Figura n.º 26), apenas 9 fazem parte dos Órgãos Directivos, sendo que os restantes 28 são 

apenas associados. É importante notar que se um dos principais objectivos da Associação é 

melhorar a relação, então todos os associados estariam interessados em responder ao 

questionário e participar no estudo sobre esse tema. Se assim foi é preocupante que numa 

Figura 26: Na Associação de Pais e Encarregados de Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sou apenas associado 28 10,0 10,0 10,0 

Faço parte dos Órgãos Directivos 9 3,2 3,2 13,3 

Não se aplica 242 86,7 86,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

Figura 27: Director de Turma do educando convoca 
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Escola com 622 alunos, logo 622 Enc. Educação, apenas 37 eram associados da Associação 

de Pais e Enc. Educação. Será que isso traduz a falta de interesse dos restantes Enc. 

Educação? 

 

 Tal como perguntámos aos alunos quando é que os seus Enc. Educação vão à Escola, 

sendo convocados pelo Director de Turma, também fizemos esta pergunta aos Enc. Educação. 

Assim, na Figura n.º 27 podemos ver que eles dizem ser convocados 1 vez por Período (202). 

Este dado levanta o mesmo problema que já tínhamos visto. Será que esta única vez por 

Período corresponde à entrega das notas? Se assim for, então de que forma o Enc. Educação 

estabelece uma relação com o Director de Turma, com a Escola? 

 É ainda de valorizar o número de Enc. Educação que nunca são convocados pelo 

Director de Turma (51) pois este é um valor muito elevado. Se existe uma elevada 

percentagem (18,3%) de Enc. Educação que não são chamados à Escola, logo não podem 

estabelecer uma boa relação. 
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Figura 28: Meio de Convocatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Figura n.º 28 mostra os meios de convocatória utilizados pelos Directores de Turma. 

O principal meio utilizado é o “Recado na Caderneta do Aluno” (242). Como já vimos 

anteriormente qualquer mensagem do Director de Turma que seja transmitida ao Enc. 

Educação pelo educando pode sofrer alterações, mudanças no conteúdo e objectivo da 

mensagem. Nesta Escola parece que os Directores de Turma não se preocupam com a 

possibilidade de isso acontecer, ou será que os meios alternativos (telefone, correio, e-mail) 

estão pouco acessíveis ou enraizados? 

Figura 29: Hábito ir à Escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Apenas quando é convocado 62 22,2 22,2 22,2 

Apenas nas reuniões de 
entrega das notas 

113 40,5 40,5 62,7 

Uma vez por semana 4 1,4 1,4 64,2 

Uma vez por mês 21 7,5 7,5 71,7 

Uma vez por Período 73 26,2 26,2 97,8 

Uma vez por ano 5 1,8 1,8 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Relativamente ao Hábito de ir à Escola (Figura n.º 29) os Enc. Educação dizem que 

apenas vão às reuniões de entrega das notas, logo uma vez por Período (113). Perante estes 

dados voltamos a questionar-nos sobre a importância que os Enc. Educação dão à relação com 

a Escola, com o Director de Turma do seu educando. 
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Figura 30: Quando vai à Escola é para: 

  Frequency 

Valid Tomar conhecimento do comportamento do seu educando 142 

Tomar conhecimento das notas do seu educando 226 

Falar com o Director de Turma sobre eventuais problemas 88 

Participar em actividades promovidas pela escola 21 

Informar-me se o meu educando tem algum problema na assimilação da matéria 1 

Representar os outros Enc. Educação 1 

Não Responde 79 

Total 558 

 Na Figura n.º 30 podemos ver porque razão os Enc. Educação vão à Escola. A maioria 

(226) diz que vai para tomar conhecimento das notas do seu educando. Mais uma vez 

colocamos a mesma questão, que importância os Enc. Educação dão à relação com a Escola? 

Se só vão receber as notas, como é possível estabelecerem uma relação com o Director de 

Turma? Será que não compreendem como esta relação é fundamental para o seu educando? 

 Outros dizem que vão à Escola para tomar conhecimento do comportamento do seu 

educando (142) ou falar com o Director de Turma sobre eventuais problemas (88). Isto leva-

nos a pensar que os Enc. Educação apenas recorrem à Escola quando existem problemas. 

Figura 31: Se é convocado para horário de Atendimento do Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Compareço no dia marcado 241 86,4 86,4 86,4 

Não compareço nesse dia 
mas posteriormente procuro 
marcar para outro dia 

24 8,6 8,6 95,0 

Aviso antecipadamente que 
não posso estar presente 

7 2,5 2,5 97,5 

Não responde 5 1,8 1,8 99,3 

Tento marcar num horário 
conveniente aos dois 

1 ,4 ,4 99,6 

Nunca fui contactado(a) 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Porque a incompatibilidade de horários entre Enc. Educação e Directores de Turma é 

um dos factores apontados para a falha da relação entre ambos, decidimos perguntar aos Enc. 

Educação o que fazem quando são convocados para o atendimento do Director de Turma 

(Figura n.º 31). A maioria diz que comparece no dia marcado (241), o que contraria esta teoria 

da falta de compatibilidade. Os que não podem comparecer avisam antecipadamente (7) ou 

posteriormente tentam marcar para outro dia (24). 



  A valorização da Relação Família-Escola 

 

 
Rita Cebolais  70 

Figura 32: Quando é convocado pensa: 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid O meu educando portou-se mal 20 7,2 7,2 7,2 

O Director de Turma vai elogiar o meu 
educando 

9 3,2 3,2 10,4 

As notas do meu educando estão muito 
fracas 

3 1,1 1,1 11,5 

Não tenho mesmo vontade de ir ouvir falar 
mal do meu educando 

1 ,4 ,4 11,8 

Tenho que ir perceber se se passa alguma 
coisa, para ajudar o meu educando 

200 71,7 71,7 83,5 

Tenho que ir perceber se a escola precisa 
da minha ajuda 

16 5,7 5,7 89,2 

Não responde 16 5,7 5,7 95,0 

Tenho de ir buscar as notas 10 3,6 3,6 98,6 

Sei o motivo antecipadamente 2 ,7 ,7 99,3 

No comportamento da turma 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 A Figura n.º 32 representa o que os Enc. Educação pensam quando são convocados. A 

maioria diz que pensa que tem que ir perceber se se passa alguma coisa, para ajudar o 

educando (200). Outros revelam preocupação com o comportamento do educando (20). 

Alguns (16) dizem que têm que ir perceber se a Escola precisa de ajuda. Estes 16 Enc. 

Educação representam uma minoria em relação aos restantes, mas a sua atitude é de extrema 

importância para o estabelecimento e/ou melhoria da relação entre Escola e Família. 

Figura 33: Director de Turma mantém informado sobre situação escolar do educando 

  Frequency 

Valid Sim, manda informação para casa 88 

Não, nunca me informou sobre a situação do meu educando 12 

Sim, costumo ir à Escola saber informações e o Director de Turma é uma pessoa prestável 152 

Sim, convoca-me regularmente para me informar 31 

Sim, contacta-me quando existe algum problema 83 

Não responde 170 

Apenas nas reuniões de entrega das notas 13 

Não tem sido necessário 3 

Não me contacta 1 

Eu contacto o Director de Turma para me manter informado 1 

Sim, telefona-me regularmente 1 

Sim, manda informação oral através do educando 1 

Envia recados na caderneta 1 

Sim, através de contactos informais 1 

Total 279 
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 Como a relação que estamos a estudar se constrói essencialmente entre Enc. Educação 

e Director de Turma, e porque aos Enc. Educação interessa sobretudo a situação escolar do 

educando, é importante perceber se os Enc. Educação estão satisfeitos com as informações 

prestadas pelo Director de Turma. Na Figura n.º 32 podemos ver que a maioria (152) diz que 

vai à Escola saber informações e que o Director de Turma é uma pessoa prestável. Outros (88) 

dizem que o Director de Turma manda informação para casa, ou que o Director de Turma 

contacta quando existe algum problema (83). Através destes dados podemos perceber que na 

generalidade os Enc. Educação estão satisfeitos com a informação prestada sobre a situação 

escolar do educando. Este é um facto bastante positivo, pois Enc. Educação mais satisfeitos 

têm maior apetência para a construção de uma melhor relação. 

 

Figura 34: As opiniões sobre funcionamento da escola/turma: 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid São tidas em conta pelo Director de Turma 189 67,7 67,7 67,7 

Nunca são tidas em conta 14 5,0 5,0 72,8 

Não tenho opinião sobre o funcionamento da 
escola/turma 

32 11,5 11,5 84,2 

Não comunico as minhas opiniões a ninguém 25 9,0 9,0 93,2 

Outra 1 ,4 ,4 93,5 

Pedem-me para desvalorizar 1 ,4 ,4 93,9 

Não responde 12 4,3 4,3 98,2 

Os Professores é que sabem o que é melhor 2 ,7 ,7 98,9 

Nem sempre as minhas opiniões são tidas em conta 1 ,4 ,4 99,3 

Não me são pedidas opiniões 1 ,4 ,4 99,6 

Sinto que a minha opinião não é necessária 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Outro dos factores muito importantes nesta relação é aquilo que os Enc. Educação 

sentem quando dão opiniões sobre o funcionamento da Escola. A Figura n.º 34 representa 

esse factor, a grande maioria (189) diz que sente que as suas opiniões são tidas em conta pelo 

Director de Turma. É de salientar o facto de alguns Enc. Educação terem respostas mais 

negativas, isto é, respostas que nos mostram que as suas opiniões não são ouvidas por 

ninguém ou porque quem as ouve desvaloriza, “Nunca são tidas em conta” (14), “Pedem-me 

para desvalorizar” (1), “Nem sempre as minhas opiniões são tidas em conta” (1), “Sinto que a 

minha opinião não é necessária” (1), ou nem são emitidas, “Não comunico as minhas opiniões 

a ninguém” (25), “Não me são pedidas opiniões” (1). Quando 32 Enc. Educação dizem que 

não têm opinião sobre o funcionamento da Escola podemos ver nesta resposta alguma 

desresponsabilização no que toca ao funcionamento da Escola.  
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Figura 35: No geral, os Enc. Educação participam na vida escolar dos educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim 183 65,6 65,6 65,6 

Não 95 34,1 34,1 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 A Figura n.º 35 representa o que os Enc. Educação pensam uns dos outros no que 

respeita à participação na vida escolar dos educandos. A maioria (183) pensa que no geral os 

Enc. Educação participam na vida escolar dos educandos. Porém existe um número bastante 

significativo (95) que diz que os Enc. Educação não participam. Este é um dado algo 

preocupante pois se são os próprios Enc. Educação a dizer que os outros não participam então 

talvez exista um fundo de verdade e os Enc. Educação estejam mesmo a negligenciar a vida 

escolar dos educandos, não podendo dessa forma estabelecer uma relação com a Escola, 

prejudicando os educandos. 

 

Figura 36: As Escolas podem ser culpabilizadas pelo afastamento dos Enc. Educação  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Não 242 86,7 86,7 86,7 

Sim 37 13,3 13,3 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

  

Na Figura n.º 36 podemos ver que, segundo os Enc. Educação, as Escolas não podem 

ser culpabilizadas pelo afastamento dos Enc. Educação (242). Apenas 37 Enc. Educação 

dizem que podem sê-lo.  

Podemos considerar que estes dados não são válidos, pois apesar de os Enc. Educação 

quererem colaborar neste estudo, podem não querer ocupar muito do seu tempo a responder 

ao questionário e o facto de, ao responderem “Sim” a esta questão, terem que dizer o porquê 

da culpabilização das Escolas, pode levá-los a não querer responder com total sinceridade. 

Com este facto não queremos desrespeitar os Enc. Educação e as suas opiniões. Apenas temos 

consciência que as vidas pessoais e profissionais dos Enc. Educação são cada vez mais 

exigentes e com pouco tempo disponível, e por isso é normal que, mesmo querendo colaborar 

no estudo, os Enc. Educação tenham pouco tempo para o fazer e escolham as suas respostas 

de acordo com essa falta de tempo. 
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Figura 37: Porquê? 

  Frequency Percent 

Valid Não se aplica 242 86,7 

Devem promover mais actividades escolares em que os Enc. Educação possam 
participar 

7 2,5 

Falta de entendimento entre as partes e falta de cultura de escola 1 ,4 

Gostava de conhecer os outros Professores para além do Director de Turma 3 1,1 

A opinião dos Enc. Educação é desvalorizada pela escola 3 1,1 

Atendimento aos Enc. Educação em horário de trabalho destes e falta de projectos em 
que os Enc. Educação sejam envolvidos 

1 ,4 

Horário de atendimento não compatível 3 1,1 

Devia existir mais diálogo e reuniões entre Escola e Enc. Educação 7 2,5 

A relação ainda não é de parceria, continua a haver algum antagonismo de parte a 
parte 

5 1,8 

Discriminação quanto à formação dos Enc. Educação 1 ,4 

A convocatória apenas é feita quando há problemas, desvalorizando-se o papel dos 
Enc. Educação quando há sucesso 

1 ,4 

Necessidade de diferentes canais de comunicação entre Escola e Enc. Educação 1 ,4 

Devem tentar atrair os Enc. Educação mais ausentes à Escola 1 ,4 

As situações negativas não são comunicadas de imediato aos Enc. Educação, não 
existindo por vezes solução 

1 ,4 

Devem envolver os Enc. Educação em actividades do projecto educativo 1 ,4 

Pouco interesse em modificar os métodos de resolução de problemas 1 ,4 

Total 279 100,0 

Dos 37 Enc. Educação que dizem que as Escolas podem ser culpabilizadas pelo 

afastamento dos Enc. Educação, a maioria diz que a Escola promove poucas actividades 

escolares em que os Enc. Educação podem participar (7) e que devia existir mais diálogo e 

reuniões entre Escola e Enc. Educação (7). De destacar é ainda o facto de alguns (5) Enc. 

Educação dizerem que “a relação ainda não é de parceria, continua a haver algum 

antagonismo de parte a parte”. Esta é a base do nosso estudo, o facto de não existir uma 

relação de parceria entre Escola e Família. 

Os dados das figuras seguintes são referentes à importância que os Enc. Educação 

atribuem a diferentes expectativas relativamente à interacção Escola-Família. A escala 

utilizada para classificar as diferentes expectativas foi a seguinte: Muito importante, 

Importante, Indiferente, Pouco Importante e Nada Importante. 
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Figura 38: Que a escola promova reuniões com os Enc. Educação para falar sobre os 

seus educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 171 61,3 61,3 61,3 

Importante 100 35,8 35,8 97,1 

Indiferente 5 1,8 1,8 98,9 

Nada importante 1 ,4 ,4 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Na Figura n.º 38 podemos perceber a importância dada pelos Enc. Educação às 

reuniões que a Escola promove para falar sobre os alunos (Muito Importante – 171; 

Importante – 100). No entanto, devemos referir que o trabalho para a construção desta relação 

deve partir dos dois lados, da Escola e da Família. Não deve ser só a Escola a promover estas 

reuniões, os Enc. Educação também devem procurá-las, devem procurar contactos com o 

Director de Turma do educando e com outros elementos da Escola. 

 

Figura 39: Que a escola preste informações periódicas sobre o comportamento dos 

alunos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 173 62,0 62,0 62,0 

Importante 103 36,9 36,9 98,9 

Indiferente 1 ,4 ,4 99,3 

Pouco importante 1 ,4 ,4 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 O comportamento dos alunos volta a ser alvo de preocupações dos Enc. Educação, tal 

como podemos ver na Figura n.º 39. Para os Enc. Educação é Muito Importante (173) e 

Importante (103) que a Escola preste informações sobre o comportamento dos educandos. 

 

Figura 40: Que a escola dê a conhecer regularmente as dificuldades e os progressos dos 

alunos nas várias disciplinas curriculares 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 168 60,2 60,2 60,2 

Importante 104 37,3 37,3 97,5 

Indiferente 3 1,1 1,1 98,6 

Pouco importante 2 ,7 ,7 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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 O sucesso escolar dos educandos parece ser igualmente preocupante para os Enc. 

Educação. A actualização das informações escolares, principalmente das dificuldades que os 

alunos sentem são essenciais ao sucesso escolar dos alunos e à relação entre a Escola e a 

Família, pois os Enc. Educação sentem que podem confiar nos Professores e isso fortalece a 

relação. 

 

Figura 41: Que a escola procure saber informações sobre o contexto social e familiar 

de cada criança 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 113 40,5 40,5 40,5 

Importante 143 51,3 51,3 91,8 

Indiferente 10 3,6 3,6 95,3 

Pouco importante 9 3,2 3,2 98,6 

Não responde 4 1,4 1,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Nesta questão vemos que existe maior tendência para rejeitar esta procura de 

informações, existindo uma maior tendência para responder Importante (143), Indiferente (10) 

e Pouco Importante (9). Estes dados podem ser explicados com a falta de interesse que os 

Enc. Educação têm em verem a sua vida social e familiar conhecida pelo Director de Turma. 
 

Figura 42: Que a escola esteja aberta a sugestões dos Enc. Educação sobre qualquer 

aspecto do seu funcionamento geral 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 82 29,4 29,4 29,4 

Importante 182 65,2 65,2 94,6 

Indiferente 8 2,9 2,9 97,5 

Pouco importante 4 1,4 1,4 98,9 

Nada importante 1 ,4 ,4 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Reforçando a ideia que já vimos anteriormente, que alguns Enc. Educação não se 

querem envolver no funcionamento da Escola, sem sequer emitirem opiniões, vemos agora 

(Figura n.º 42) que poucos são os que consideram que a possibilidade de a Escola estar aberta 

a sugestões é Muito Importante. A verdade é que as sugestões e opiniões dadas pelos Enc. 

Educação são essenciais para o funcionamento da Escola, pois esta não pode existir sem Enc. 

Educação. 
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Figura 43: Que a escola mobilize a participação dos Enc. Educação na organização de 

passeios e visitas de estudo para os alunos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 29 10,4 10,4 10,4 

Importante 111 39,8 39,8 50,2 

Indiferente 86 30,8 30,8 81,0 

Pouco importante 47 16,8 16,8 97,8 

Nada importante 3 1,1 1,1 98,9 

Não responde 3 1,1 1,1 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Mais uma vez vemos que, quando as propostas implicam maior trabalho e maior 

envolvimento por parte dos Enc. Educação, eles se mostram menos interessados. Na Figura 

n.º 43 podemos ver que apenas metade (50.2%) considera que a mobilização por parte da 

Escola da participação dos Enc. Educação em passeios e visitas de estudo é Importante ou 

Muito Importante. A outra metade não se interessa tanto por esta ideia, impossibilitando a 

criação e/ou fortalecimento da relação entre Escola e Família. 

 

Figura 44: Que a escola promova contactos personalizados com os Enc. Educação para 

falar sobre os seus educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 109 39,1 39,1 39,1 

Importante 135 48,4 48,4 87,5 

Indiferente 18 6,5 6,5 93,9 

Pouco importante 14 5,0 5,0 98,9 

Não responde 3 1,1 1,1 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Na Figura n.º 44 vemos de novo que os Enc. Educação prestam especial atenção a 

todas as propostas que digam respeito aos educandos e aos seus problemas. É de realçar que 

os contactos personalizados entre Director de Turma e Enc. Educação são bastante positivos 

para a criação e/ou fortalecimento da relação entre ambos, pois estes contactos permitem uma 

maior proximidade e um ambiente de confiança. Estes contactos são preferíveis às reuniões 

com todos os Enc. Educação de uma turma, já que nessas o Director de Turma tem que dividir 

a sua atenção por todos e, por vezes, os assuntos que os Enc. Educação têm a tratar com o 

Director de Turma são pessoais e não querem que os outros oiçam. 
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Figura 45: Que as reuniões colectivas decorram em horário pós-lectivo, de modo a não 

prejudicar o trabalho dos Enc. Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 118 42,3 42,3 42,3 

Importante 127 45,5 45,5 87,8 

Indiferente 24 8,6 8,6 96,4 

Pouco importante 3 1,1 1,1 97,5 

Nada importante 5 1,8 1,8 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Estes dados vão de encontro à ideia de que existe incompatibilidade de horários entre 

Enc. Educação e Director de Turma, pois perante a proposta das reuniões decorrerem em 

horário pós-lectivo, os Enc. Educação dizem ser Muito Importante (118) e Importante (127), 

representando 87,8% das respostas totais. No entanto para alguns (Pouco Importante – 3, 

Nada Importante – 5) este facto não tem importância, talvez por serem pessoas sem actividade 

profissional e que têm maior disponibilidade que os restantes. 

 

Figura 46: Que os Enc. Educação participem na concepção do Projecto Educativo do 

Agrupamento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 29 10,4 10,4 10,4 

Importante 171 61,3 61,3 71,7 

Indiferente 52 18,6 18,6 90,3 

Pouco importante 15 5,4 5,4 95,7 

Nada importante 4 1,4 1,4 97,1 

Não responde 8 2,9 2,9 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Este é um tema bastante discutido, pois para algumas pessoas os Enc. Educação não 

têm formação e experiência para poderem conceber um projecto educativo. A Figura n.º 46 

mostra que sobre este assunto existe uma maior dispersão de opiniões. Embora a maioria diga 

que é Importante (171), levanta-se uma questão, se estudarmos os dados anteriores 

conseguimos perceber que quando são chamados a participar mais activamente os Enc. 

Educação rejeitam a ideia. Será que neste caso seria diferente? 

. 
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Figura 47: Que os Enc. Educação sejam informados do Projecto Educativo do 

Agrupamento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 58 20,8 20,8 20,8 

Importante 187 67,0 67,0 87,8 

Indiferente 25 9,0 9,0 96,8 

Pouco importante 2 ,7 ,7 97,5 

Nada importante 2 ,7 ,7 98,2 

Não responde 5 1,8 1,8 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Para que se possa estabelecer uma boa relação entre Escola e Família é necessário que 

todos os envolvidos tenham conhecimentos comuns. A principal preocupação de um Enc. 

Educação é sempre o seu educando. Todos os alunos seguem um determinado Projecto 

Educativo, e é necessário que os seus Enc. Educação tenham conhecimento desse Projecto, 

por forma a poderem ajudar os educandos. É isso que pensam os Enc. Educação que 

participaram no estudo, para quem o facto de serem informados sobre o Projecto é Muito 

Importante (58) e Importante (187). 

 

Figura 48: Que os Enc. Educação sejam informados dos objectivos e do currículo 

escolar a vigorar em cada ano lectivo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 89 31,9 31,9 31,9 

Importante 161 57,7 57,7 89,6 

Indiferente 20 7,2 7,2 96,8 

Pouco importante 3 1,1 1,1 97,8 

Nada importante 3 1,1 1,1 98,9 

Não responde 3 1,1 1,1 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Tal como é importante conhecerem o Projecto Educativo do Agrupamento, é 

igualmente importante conhecerem o currículo escolar pelo qual se guiam os Professores dos 

seus educandos. Só tendo conhecimento do currículo os Enc. Educação podem ajudar os 

educandos e eventualmente esclarecerem dúvidas com os Professores. Neste caso os Enc. 

Educação também têm consciência dessa necessidade pois consideram que é Muito 

Importante (89) e Importante (161) serem informados. 
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Figura 49: Que os Enc. Educação possam participar nas grandes decisões da Escola, 

seja directamente, seja através das Associações de Pais 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 70 25,1 25,1 25,1 

Importante 163 58,4 58,4 83,5 

Indiferente 31 11,1 11,1 94,6 

Pouco importante 9 3,2 3,2 97,8 

Nada importante 4 1,4 1,4 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 A participação dos Enc. Educação nas grandes decisões da Escola é essencial para a 

criação de uma relação entre a Escola e a Família. De novo se colocam os problemas 

relacionados com a falta de formação dos Enc. Educação para tomarem estas decisões. Porém, 

quem conhece melhor os alunos são os seus Enc. Educação, logo eles sabem o que é melhor 

para eles. Na Figura n.º 49 podemos ver que os Enc. Educação entendem ser Muito 

Importante (70) e Importante (163) a sua participação nessas decisões. 

Os dados das figuras seguintes são referentes às vantagens da participação dos Enc. 

Educação na Escola. A escala utilizada para classificar as diferentes expectativas foi a 

seguinte: Concordo Totalmente, Concordo, Indiferente, Discordo e Discordo Totalmente. 

Figura 50. A participação dos Enc. Educação na escola contribui para o desenvolvimento 

de uma sociedade democrática 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 76 27,2 27,2 27,2 

Concordo 168 60,2 60,2 87,5 

Indiferente 27 9,7 9,7 97,1 

Discordo 3 1,1 1,1 98,2 

Discordo Totalmente 3 1,1 1,1 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Se entendermos que a Escola tem um papel fundamental na construção de uma 

sociedade democrática, então com a participação dos Enc. Educação esta construção será 

sempre beneficiada. Isso mesmo compreendem os Enc. Educação, pois na sua maioria 

concordam com este facto (Concordo Totalmente – 76, Concordo – 168). 
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Figura 51: A participação dos Enc. Educação na escola ajuda na resolução de problemas 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 87 31,2 31,2 31,2 

Concordo 163 58,4 58,4 89,6 

Indiferente 18 6,5 6,5 96,1 

Discordo 8 2,9 2,9 98,9 

Discordo Totalmente 2 ,7 ,7 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Como vimos anteriormente o principal objectivo de um Enc. Educação é sempre o seu 

educando. Se ao resolver problemas do seu educando ajuda a resolver problemas da Escola, 

então a sua participação é muito importante. Na Figura n.º 51 vemos como a maioria dos Enc. 

Educação entende que isto é uma realidade, pois 87 concordam totalmente e 163 concordam 

com a afirmação.  

 

 

Figura 52: Os alunos são os principais beneficiados com a participação dos Enc. Educação 

na escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 148 53,0 53,0 53,0 

Concordo 114 40,9 40,9 93,9 

Indiferente 11 3,9 3,9 97,8 

Discordo 5 1,8 1,8 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Esta é a ideia base do nosso estudo, pois sem uma relação positiva entre a Escola e a 

Família o aluno não beneficia tanto da aprendizagem escolar. Nesta Escola, os Enc. Educação 

têm noção da importância para os seus educandos, da sua relação com a Escola, tal como 

podemos ver na Figura n.º 52, em 53% dos Enc. Educação concordam totalmente, e 40,9% 

concordam com esta vantagem. 
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Figura 53: A participação dos Enc. Educação na escola fortalece a consistência das 

decisões dos órgãos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 68 24,4 24,4 24,4 

Concordo 154 55,2 55,2 79,6 

Indiferente 36 12,9 12,9 92,5 

Discordo 18 6,5 6,5 98,9 

Discordo Totalmente 2 ,7 ,7 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Esta vantagem vai ao encontro do que já vimos anteriormente, que as decisões sobre a 

Escola devem ser tomadas em conjunto com os Enc. Educação. Na Figura n.º 53 podemos 

perceber que os Enc. Educação sabem que a sua participação nas decisões é essencial. Dos 

279 participantes no estudo, 68 concordam totalmente com a afirmação e 154 concordam. 

 

Figura 54: O envolvimento dos Enc. Educação na escola permite compreender e educar 

melhor os seus educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 140 50,2 50,2 50,2 

Concordo 116 41,6 41,6 91,8 

Indiferente 14 5,0 5,0 96,8 

Discordo 6 2,2 2,2 98,9 

Discordo Totalmente 2 ,7 ,7 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 Como vimos, a Escola tem um papel cada vez mais importante na educação das 

crianças. Assim, é necessário um trabalho de parceria entre Família e Escola. Esta parceria 

traduz-se na troca de informações e conhecimentos entre ambos, de modo a conseguirem 

encontrar a melhor forma de educar a criança. Os Enc. Educação sabem como o seu 

envolvimento na Escola e as informações que recebem desta são muito importantes na 

educação dos seus educandos. A Figura n.º 54 representa esta vantagem, e podemos ver que 

existem 256 Enc. Educação (Concordo Totalmente – 140, Concordo - 116) a perceber a sua 

importância. 
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Figura 55: Relação com Director de Turma 

 

 

 

 Na Figura n.º 55 percebemos que para 246 Enc. Educação a relação com o Director de 

Turma do seu educando é Boa (123) ou Muito Boa (123). Como temos visto, uma boa relação 

entre Escola e Família é essencial para todas as partes, Aluno, Escola e Família. Devemos 

notar que para 31 Enc. Educação esta relação é apenas Razoável. Este facto pode dever-se a 

uma menor disponibilidade de um dos lados, ou mesmo a uma maior exigência por parte dos 

Directores de Turma. 

 

11.3 Análise dos Questionários aos Directores de Turma 

Este Questionário teve por objectivo conhecer a opinião dos Directores de Turma 

sobre a sua relação com os Enc. Educação dos seus alunos, e sobre as estratégias a utilizar 

para melhorar esta relação. Os questionários recolhidos representam cerca de 78,6% do total 

de Directores de Turma da Escola. Infelizmente nem todos os Directores de Turma 

perceberam que este estudo é muito importante para a Escola e decidiram não participar. 

Foram recolhidos 23 questionários, porém como um deles não estava praticamente 

respondido, decidimos exclui-lo, visto considerarmos que esses dados iriam alterar os 

resultados do conjunto.  

Vamos analisar os dados recolhidos, começando por caracterizar os Directores de 

Turma que responderam, depois vamos perceber as suas opiniões sobre a relação Escola-
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Família e, por último, conhecer as estratégias que, na opinião dos Directores de Turma devem 

ser utilizadas para melhorar esta relação. 

 

Caracterização dos Directores de Turma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Figura n.º 56 representa a distribuição dos Directores de Turma por sexo, e é fácil 

perceber que a grande maioria (86,4%) é do sexo feminino, reforçando a ideia que a maioria 

dos Professores são mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Distribuição dos Directores de Turma por Idade 

Figura 56: Distribuição dos Directores de Turma por Sexo 
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Na Figura n.º 57 vemos a distribuição dos Directores de Turma quanto à idade, sendo 

que a média é de 44,33. De referir que um dos Directores de Turma quando respondeu ao 

questionário não preencheu o campo da idade, assim os dados apresentados são referentes a 

21 Directores de Turma. Estes dados podem levar-nos a tirar algumas conclusões, como por 

exemplo: que os Professores mais velhos são os escolhidos pela Escola para Directores de 

Turma, dada a sua experiência; e que nesta Escola a média de idades dos Professores é mais 

elevada, podendo isso revelar alguma estabilidade no corpo docente, isto é, os Professores 

estão nesta Escola há alguns anos.  

 

Figura 58: Anos de Experiência como Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 9,1 9,1 9,1 

3 1 4,5 4,5 13,6 

5 2 9,1 9,1 22,7 

6 1 4,5 4,5 27,3 

7 1 4,5 4,5 31,8 

8 2 9,1 9,1 40,9 

11 1 4,5 4,5 45,5 

12 2 9,1 9,1 54,5 

14 1 4,5 4,5 59,1 

15 3 13,6 13,6 72,7 

18 1 4,5 4,5 77,3 

20 3 13,6 13,6 90,9 

27 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 Os anos de experiência como Director de Turma são importantes para o nosso estudo 

na medida em que, por vezes, muitos anos equivalem a muitos “vícios” e ideias pré-

concebidas dos Directores de Turma em relação aos Enc. Educação. Como podemos ver na 

Figura n.º 58, nesta Escola existem Directores de Turma com poucos anos de experiência (1 

ano, 3 anos) e com muitos anos de experiência (20 anos, 27 anos), numa média de 12,27 anos 

de experiência. 

 

Figura 59: Ciclo em que é Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2º ciclo 13 59,1 59,1 59,1 

3º ciclo 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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 A Figura n.º 59 mostra em que Ciclo de Ensino os inquiridos são Directores de Turma. 

Podemos perceber que a maioria das Turmas são do 2º ciclo, consultando o Anexo 2 vemos 

que existem 18 Turmas neste Ciclo, e que apenas 13 Directores de Turma deste Ciclo 

responderam ao questionário. Quanto ao 3º Ciclo, existem 10 Turmas e responderam ao 

questionário 9 Directores de Turma. 

 

Relação Escola-Família 

 

Figura 60: Actividades mais importantes como Director de Turma 

  Frequency 

Valid Atendimento de alunos 21 

Atendimento de Enc. Educação 21 

Dinamização do projecto curricular de turma 8 

Atendimento de professores da turma 6 

Presidência dos conselhos de turma 1 

Mediação e resolução de questões de natureza disciplinar 9 

Total 66 

 Enquanto Directores de Turma estes Professores desempenham tarefas diferentes das 

dos seus colegas. A importância que eles dão a cada uma dessas tarefas é bastante interessante 

para o nosso estudo, pois permite-nos conhecer as prioridades dos Directores de Turma. Na 

Figura n.º 60 podemos perceber que existe um grau semelhante de importância atribuído ao 

atendimento de alunos (21) e de Enc. Educação (21), o que nos permite concluir que os 

Directores de Turma desta Escola entendem que é através de uma aproximação aos alunos e 

às suas famílias que se constrói o sucesso da Escola, dos alunos.  

Figura 61: Formação na área da relação Escola-Família 
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Figura 62: A Formação é/seria 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 10 45,5 45,5 45,5 

Importante 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 A falta de formação dos Directores de Turma na área da relação Escola-Família parece 

ser um dos grandes entraves à criação e fortalecimento dessa relação. Como podemos ver na 

Figura n.º 61, dos 22 Directores de Turma que responderam ao questionário apenas 4 tiveram 

na sua formação inicial, conhecimentos sobre esta área. Dos restantes, 8 obtiveram estes 

conhecimentos na formação contínua, aquela que procuram ter quando já estão a dar aulas. De 

salientar que 10 destes Directores de Turma nunca tiveram formação na área. Este parece-nos 

um dado preocupante, uma vez que, apesar de esta formação não ser a chave para a resolução 

dos problemas, seria com certeza bastante benéfica. Disso têm noção os próprios Directores 

de Turma, como podemos perceber na Figura n.º 62.  

 

Figura 63: Meio de Comunicação utilizado 

 
Nunca  Raramente  

Às 

vezes  

Muitas 

vezes  
Sempre 

Não 

Responde 

a) Dá o recado ao aluno e pede-

lhe que o transmita oralmente ao 

Enc. de Educação 

5 8 4 2 1 2 

b) Telefona ao Enc. de Educação - 2 9 10 - 1 

c) Envia um recado na caderneta 

do aluno. 
- - 1 16 5 - 

d) Fala pessoalmente com o Enc. 

de Educação 
- 4 5 12 - 1 

e) Contacta o Enc. de Educação 

por correio 
- 7 10 5 - - 

f) Pede ao aluno que diga ao 

Enc. de Educação para vir falar 

consigo. 

1 9 8 2 - 2 

g) Envia um e-mail 14 3 2 - - 3 

 Ao analisarmos a Figura n.º 63 podemos perceber que o meio de comunicação com os 

Enc. Educação mais vezes utilizado é o recado na caderneta do aluno (Muitas vezes – 16, 

Sempre – 5); o telefonema, a conversa pessoal e o correio são outros dos meios mais 

utilizados. O uso do e-mail (Nunca – 14, Raramente – 3) e do recado transmitido oralmente 

pelo aluno (Nunca – 5, Raramente – 8) parece não ser muito habitual. Nesta questão foi dado 
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espaço para que os Directores de Turma indicassem uma outra forma de comunicação com os 

Enc. Educação, mas esse espaço não foi utilizado. 

 

Figura 64: Situações em que fala da vida escolar dos alunos com os Enc. Educação 

 
Nunca Raramente 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

Não 

Responde 

a) Nos dias de atendimento aos Enc. 

de Educação 
- - 1 8 13 - 

b) Quando se encontram por acaso 

na rua 
4 7 7 3 - 1 

c) Nas reuniões de Enc. de Educação 

dos alunos da sua turma 
- 2 6 5 7 2 

d) Quando se encontram por acaso à 

entrada da escola 
6 8 7 1 - - 

e) Nas reuniões dos Enc. de 

Educação de todos os alunos da 

escola 

11 4 5 1 - 1 

f) Nas actividades da escola (festas, 

desporto…) 
6 7 3 2 - 4 

g) Nas reuniões de entrega das 

avaliações 
- 2 3 5 12 - 

 

Figura 65: Outra situação 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 19 86,4 86,4 86,4 

Fora do horário de atendimento, previamente 
marcado com o Enc. Educação 

1 4,5 4,5 90,9 

Na escola, em horário pós-laboral ou na hora de 
almoço 

1 4,5 4,5 95,5 

Quando solicitado 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 As Figuras n.º 64 e n.º 65 representam as situações em que os Directores de Turma 

falam sobre a vida escolar dos alunos aos Enc. Educação. Podemos perceber que os dias de 

atendimento e as reuniões de entrega das notas são os momentos em que os Directores de 

Turma falam sobre estes assuntos. As reuniões dos Enc. Educação de todos os alunos da 

Escola normalmente não são utilizadas para este fim. Alguns Directores de Turma indicaram 

outras situações, como se pode ver na Figura n.º 65, revelando uma tendência para ajustar 

estas situações à disponibilidade dos Enc. Educação. Estes dados revelam que são os 

momentos mais formais (reuniões e atendimentos), mas ao mesmo tempo mais pessoais, os 

mais escolhidos para falar sobre a vida escolar dos alunos. 
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Figura 66: Atitude dos Directores de Turma quanto ao envolvimento dos Enc. Educação na vida escolar 

dos educandos 

 
Nunca Raramente 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

Não 

Responde 

a) Informa-os acerca de tudo o 

que diga respeito ao educando 
1 1 2 6 12 - 

b) Procura saber se estão 

satisfeitos com a vida escolar do 

educando 

1 1 3 7 9 1 

c) Espera que eles lhe façam 

alguma exigência e tenta depois 

satisfazê-la 

4 5 6 5 1 1 

d) Consulta os Enc. de Educação 

e incentiva-os a participar em 

todas as decisões da escola 

- 2 3 9 7 1 

 

Figura 67: Outra atitude 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 20 90,9 90,9 90,9 

Procuro que os Enc. Educação falem com os 
Professores/Escola sempre que necessário 

1 4,5 4,5 95,5 

Informo os Enc. Educação sobre o necessário, 
mantendo uma relação cordial 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Nas Figuras n.º 66 e n.º 67 podemos ver as atitudes que os Directores de Turma tomam 

relativamente ao envolvimento dos Enc. Educação na vida escolar dos educandos. Aquelas 

que parecem gerar maior consenso entre os Directores de Turma são: informar os Enc. 

Educação acerca de tudo o que diga respeito ao educando (Muitas vezes – 6, Sempre – 12), 

procurar saber se os Enc. Educação estão satisfeitos com a vida escolar dos educandos 

(Muitas vezes – 7, Sempre – 9), e consultar os Enc. Educação e incentivá-los a participar 

(Muitas vezes – 9, Sempre – 7). Podemos perceber que a atitude de passividade de quem 

espera uma exigência, para depois a satisfazer, não é muito comum entre os Directores de 

Turma desta Escola. Na Figura n.º 67 registamos outras atitudes tomadas pelos Directores de 

Turma, que visam uma relação mais próxima e cordial com os Enc. Educação dos seus 

alunos. 
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Figura 68: Contribuição para o sucesso educativo dos alunos 

 Muito 

Pouco 
Pouco Médio Muito Bastante 

Não 

Responde 

a) A participação dos Enc. de Educação em cursos 

de formação para Enc. de Educação, organizados 

pela escola. 

2 1 1 9 9 - 

b) O envio aos Enc. de Educação, de informações 

sobre o aproveitamento e comportamento do 

educando. 

- 1 6 8 7 - 

c) A escola dinamizar actividades culturais para Enc. 

de Educação, (teatro, pintura, canto…) abertas à 

comunidade 

2 3 9 8 - - 

d) A participação dos Enc. de Educação nas festas da 

escola. 
1 4 8 7 2 - 

e) O professor orientar os Enc. de Educação sobre a 

melhor forma de motivarem o educando para 

aprender. 

1 - 2 10 9 - 

f) Os Enc. de Educação ajudarem o educando, na (s) 

área (s) em que este tem mais dificuldades. 
- - 2 5 15 - 

g) A troca frequente de recados escritos entre 

professor e Enc. de Educação, sobre a vida escolar 

do aluno 

- 1 7 8 6 - 

h) Os Enc. de Educação serem membros da 

Associação de Pais. 
- 2 9 8 3 - 

i) A participação dos Enc. de Educação nas reuniões 

de Enc. de Educação da turma 
1 1 1 7 12 - 

j) A participação dos Enc. de Educação nas reuniões 

de Enc. de Educação de todo o Agrupamento 2 3 6 6 3 2 

k) Os Enc. de Educação serem membros do 

Conselho Municipal de Educação 
1 5 7 7 1 1 

l) Os Enc. de Educação serem membros do Conselho 

Pedagógico 
1 6 6 7 2 - 

m) A ida dos Enc. de Educação à escola nos dias de 

atendimento. 
- - 3 4 15 - 

n) Os Enc. de Educação serem membros da 

Assembleia de Escola. 
1 5 5 9 2 - 

Os Enc. Educação podem envolver-se na vida escolar dos educandos de diversas 

formas; aquelas que, segundo os Directores de Turma, mais contribuem para o sucesso 

educativo dos alunos são a participação em cursos de formação organizados pela Escola 

(Muito – 9, Bastante – 9), o Professor orientar os Enc. Educação sobre a melhor forma de 

motivar os alunos (Muito – 10, Bastante – 9), os Enc. Educação ajudarem os educandos onde 

têm maiores dificuldades (Muito – 5, Bastante – 15), os Enc. Educação participarem nas 

reuniões (Muito – 7, Bastante – 12), e os Enc. Educação irem à Escola nos dias de 

atendimento (Muito – 4, Bastante – 15). Todas as formas de envolvimento são bastante 

benéficas para os alunos. 
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Figura 69: Atitude do Director de Turma perante Enc. Educação ausentes 

 
Nunca Raramente 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

Não 

Responde 

a) Não faço nada, cabe aos Enc. de 

Educação cumprirem as suas obrigações 
12 4 3 - - 3 

b) Procuro mais informações acerca da 

família para descobrir a melhor forma de 

os cativar 

- - 4 9 7 2 

c) Espero pelo final do ano, nessa altura 

eles virão 
15 3 1 1 - 2 

d) Tento atraí-los à escola, por todos os 

meios ao meu alcance 
- 1 2 9 9 1 

e) Continuo a convocá-los, cumpro o meu 

papel, eles que cumpram o deles 
3 2 2 6 7 2 

f) Procuro falar-lhes quando os encontro 

por acaso 
- 5 4 3 6 4 

  

Figura 70: Outra forma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 21 95,5 95,5 95,5 

Telefono para os Enc. 
Educação 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 As Figuras n.º 69 e n.º 70 representam as atitudes tomadas pelos Directores de Turma 

perante Enc. Educação que raramente vão à Escola. Perante estes Enc. Educação o principal 

objectivo dos Directores de Turma é cativá-los e atrai-los à Escola, telefonando ou 

procurando informações sobre a família. Poucos são os Directores de Turma que revelam uma 

atitude de negligência, isto é, que não se esforçam para atrair estes Enc. Educação. 

 

Figura 71: Frequência com que cada “tipo” de Enc. Educação vai à Escola 

 
Nunca Raramente 

Às 

vezes 

Muitas 

vezes 
Sempre 

Não 

Responde 

a) Os Enc. de Educação dos bons alunos - - 4 11 7 - 

b) Os Enc. de Educação dos maus alunos 1 10 7 4 - - 

c) Os Enc. de Educação dos alunos que têm mau 

comportamento 
1 8 9 3 1 - 

d) Os Enc. de Educação dos alunos que têm bom 

comportamento 
- - 7 11 3 1 

e) Os Enc. de Educação que têm mais 

habilitações 
- 1 10 8 2 1 

f) Os Enc. de Educação que têm menos 

habilitações 
- 3 15 3 - 1 

g) Os Enc. de Educação de nível social mais 

elevado 
- - 11 8 2 1 

h) Os Enc. de Educação de nível social mais 

baixo 
- 6 13 2 - 1 
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 A Figura n.º 71 representa os Enc. Educação que vão mais vezes à Escola, consoante o 

“tipo”, isto é, consoante sejam Enc. Educação de bons ou maus alunos, de alunos bem ou mal 

comportados, com maiores ou menores habilitações, e consoante o nível social. Relativamente 

ao aproveitamento dos educandos, são os Enc. Educação dos bons alunos quem vai mais 

vezes à Escola, isto pode ser explicado com o facto de os Enc. Educação não gostarem de 

“ouvir falar mal dos seus educandos”, o que tem mais probabilidades de acontecer se este for 

um mau aluno. O mesmo acontece quando analisamos o comportamento dos alunos. Já 

quanto às habilitações e ao nível social dos Enc. Educação existe um maior equilíbrio quanto 

ao número de vezes que vão à Escola. 

Figura 72: Contributo da participação dos Enc. Educação nos órgãos da Escola 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Indeciso/ 

Sem 

opinião 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

Não 

Responde 

a) Salvaguardar o direito dos Enc. de 

Educação em participar na educação 

dos educandos. 

- 3 3 15 1 - 

b) Aumentar a motivação dos alunos. - 3 2 13 3 1 

c) Complicar a vida das escolas 5 14 3 - - - 

d) Garantir que as decisões tomadas 

pela gestão da escola são mais 

democráticas. 

2 5 5 8 2 - 

e) Melhorar os resultados escolares 

dos alunos. 
- 6 3 12 1 - 

f) Obrigar o Ministério da Educação a 

colocar mais professores de apoio na 

escola. 

4 5 6 4 1 2 

 Na Figura n.º 72 ficamos a conhecer a opinião dos Directores de Turma sobre o 

contributo que os Enc. Educação podem dar ao participarem nos órgãos da Escola. Para os 

Directores de Turma desta Escola o facto de os Enc. Educação participarem activamente nos 

órgãos escolares não complica a vida da Escola, até porque esta participação ajuda a 

salvaguardar o direito dos Enc. Educação em participar na educação dos seus educandos e ao 

mesmo tempo aumenta a motivação dos alunos, ajudando-os a melhorar os seus resultados 

escolares. Estes dados reforçam a ideia que a relação entre a Escola e a Família ajuda os 

alunos, melhorando o seu sucesso escolar. 
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Figura 73: Motivos para o não envolvimento dos Enc. Educação na vida escolar dos educandos 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Indeciso/ 

Sem 

opinião 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

Não 

Responde 

a) Não se interessam pela vida escolar 

do educando 
1 7 2 11 1 - 

b)Não têm realmente tempo 1 9 3 9 - - 

c) Sentem pouca abertura da parte do 

professor. 
3 17 1 - - 1 

d) O horário de atendimento coincide 

com o seu horário de trabalho. - 13 - 8 1 - 

e) Fazem o seu papel em casa. Na escola 

é com o professor. 
1 12 2 6 - 1 

f) O educando é bom aluno. Não têm 

que se preocupar. 
1 11 - 8 - 2 

g) Quando vão à escola é só para ouvir 

dizer mal do educando. 
4 14 1 1 - 2 

h) Acham que só vão lá para ouvir. 

Quem decide são os professores. 
5 11 2 1 1 2 

 

Figura 74: Outro motivo 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 21 95,5 95,5 95,5 

Por vezes, como são famílias desestruturadas, não 
ligam à educação dos educandos 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 As Figuras n. 73 e n.º 74 representam os motivos que na opinião dos Directores de 

Turma levam os Enc. Educação a não se envolverem na vida escolar do seu educando. Muitos 

dizem que esta falta de envolvimento não se deve à pouca abertura dos professores, nem ao 

horário incompatível com o de atendimento, nem porque quando vão à Escola é para ouvir 

dizer mal do educando, nem que são os Professores a decidir tudo. O motivo mais apresentado 

é a falta de interesse pela vida escolar do educando. Um Director de Turma indicou o facto de 

por serem famílias desestruturadas não se interessam pela educação dos educandos. 
 

Figura 75: Motivos para Enc. Educação irem à escola 

  Frequency 

Valid Eventos festivos na escola 3 

Participação em actividades/projectos escolares 2 

Informações sobre o aproveitamento/comportamento 20 

Quando o aluno tem problemas de aproveitamento 6 

Quando o aluno tem problemas disciplinares 4 

Faltas injustificadas 2 

Reuniões ordinárias entre Enc. Educação e Director de Turma 6 

Não responde 1 

Total 44 
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 Na Figura n.º 75 vemos os motivos que levam os Enc. Educação a comparecer na 

Escola. O principal motivo é a recolha de informações sobre o aproveitamento e o 

comportamento dos educandos (20), ou quando o aluno tem problemas de aproveitamento (6) 

ou disciplinares (4), reforçando o que já vimos anteriormente, os Enc. Educação vão à Escola 

quando os seus educandos têm problemas. 

 

Figura 76: Os Enc. Educação comparecem 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sem serem convocados 10 45,5 45,5 45,5 

Apenas quando convocados 11 50,0 50,0 95,5 

Nunca comparecem, mesmo 
convocados 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 Os dados da Figura n.º 76 não nos permitem tirar conclusões, pois existe um grande 

equilíbrio nas respostas dadas. Dos 22 Directores de Turma, 10 dizem que os Enc. Educação 

comparecem sem serem convocados, e 11 dizem que comparecem apenas quando são 

convocados. Apenas 1 Director de Turma diz que os Enc. Educação nunca comparecem, 

mesmo convocados. A justificação que encontramos para este equilíbrio talvez seja que a 

comparência depende da caracterização dos alunos e dos Enc. Educação de uma turma, ou 

seja, depende das necessidades apresentadas, do comportamento e das notas dos alunos da 

turma, dos horários dos Enc. Educação, dos próprios Directores de Turma serem pessoas 

acessíveis, entre outros. 

 
Figura 77: Motivo para pouca participação dos Enc. Educação na vida da escola 

  Frequency 

Valid Imagem negativa da "participação" 6 

Desinteresse pela vida escolar dos seus educandos 10 

Desconhecimento dos deveres do Enc. Educação 12 

Incompatibilidade entre horário de trabalho com o de atendimento 11 

Pouca valorização da participação 1 

Não responde 3 

Não sentem necessidade 1 

Total 44 

 Como podemos ver na Figura n.º 77, os principais motivos para a pouca participação 

dos Enc. Educação na vida da Escola, segundo os Directores de Turma, são o 

desconhecimento dos deveres do Enc. Educação (12), a incompatibilidade de horários com o 

Director de Turma (11) e o desinteresse pela vida escolar dos educandos (10).  
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 A Figuras seguintes representam o nível de concordância dos Directores de Turma às 

afirmações propostas: 

Figura 78: A maioria dos Enc. Educação não revela interesse em relação à vida escolar 

dos seus educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 6 27,3 27,3 27,3 

Discordo 14 63,6 63,6 90,9 

Concordo 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 A Figura n.º 78 mostra que 90,9% dos Directores de Turma não é da opinião que a 

maioria dos Enc. Educação não se interessa pela vida escolar dos seus educandos. Estes dados 

revelam que os Directores de Turma sabem distinguir entre os Enc. Educação interessados e 

os desinteressados, e que percebem que os últimos são uma minoria. 

 

Figura 79: O Director de Turma deve desenvolver estratégias para promover o 

envolvimento da família na escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 2 9,1 9,1 9,1 

Indeciso/Sem opinião 3 13,6 13,6 22,7 

Concordo 15 68,2 68,2 90,9 

Concordo Totalmente 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 Na Figura n.º 79 vemos que os Directores de Turma entendem que têm um papel 

essencial na promoção da relação entre a Família e a Escola, ao desenvolverem estratégias 

que unam os dois lados desta relação. 

 

Figura 80: O envolvimento da família na escola pode ajudar a reduzir situações de 

indisciplina 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Indeciso/Sem opinião 1 4,5 4,5 9,1 

Concordo 14 63,6 63,6 72,7 

Concordo Totalmente 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 Como vimos anteriormente, a relação entre Escola e Família tem muitas vantagens, 

entre as quais a redução das situações de indisciplina. Disso mesmo têm noção os Directores 
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de Turma (Figura n.º 80), que concordam com essa afirmação (Concordo – 14, Concordo 

Totalmente – 6). 

 

Figura 81: A escola e a família têm dificuldades de relacionamento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 2 9,1 9,1 9,1 

Discordo 16 72,7 72,7 81,8 

Indeciso/Sem opinião 2 9,1 9,1 90,9 

Concordo 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 Analisando a Figura n.º 81 vemos que os Directores de Turma não consideram que 

existam dificuldades de relacionamento entre Escola e Família. Então como é possível que 

existam tantas “deficiências” nesta relação? Se não existem dificuldades como é possível que 

alguns Enc. Educação não confiem nos Directores de Turma, e o inverso também seja real? 

 

Figura 82: Os Enc. Educação estão sempre predispostos a envolverem-se nas 

actividades/reuniões propostas pela escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Discordo 13 59,1 59,1 63,6 

Indeciso/Sem opinião 2 9,1 9,1 72,7 

Concordo 5 22,7 22,7 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 A Figura n.º 82 mostra que os Directores de Turma não concordam com a afirmação 

que diz que os Enc. Educação estão sempre dispostos a participar nas actividades escolares. 

Na verdade, os dados que vimos anteriormente, nomeadamente na análise dos questionários 

aos Enc. Educação, dão razão aos Directores de Turma, pois sempre que são chamados a 

participar mais activamente numa actividade da Escola, a maioria dos Enc. Educação não se 

mostra muito disponível. 

 

Figura 83: A família deve ter uma atitude de maior colaboração com a escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo 14 63,6 63,6 63,6 

Concordo Totalmente 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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 Esta é uma afirmação que reúne o consenso dos Directores de Turma, pois todos 

consideram que existe pouca colaboração entre Escola e Família. Esse é o problema de estudo 

do nosso trabalho, pois sem colaboração não pode existir relação. É necessário que exista um 

trabalho de parceria. 

 

Figura 84: A família está a demitir-se do seu papel de educadora, transmitindo essa 

responsabilidade para a escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Discordo 2 9,1 9,1 13,6 

Indeciso/Sem opinião 1 4,5 4,5 18,2 

Concordo 9 40,9 40,9 59,1 

Concordo Totalmente 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 Embora esta seja uma ideia avançada pelos autores que estudámos, alguns Directores 

de Turma pensam de maneira diferente, dizendo que não concordam com a possibilidade da 

demissão da família do seu papel de educadora. No entanto, a maioria dos Directores de 

Turma (18: Concordo – 9; Concordo Totalmente – 9) sentem que isto acontece. 

 

Figura 85: O envolvimento da família na vida escolar do aluno pode beneficiar o seu 

sucesso educativo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo 10 45,5 45,5 45,5 

Concordo Totalmente 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 Esta é outra ideia que gera o consenso entre os Directores de Turma e que já tínhamos 

visto anteriormente. Se os alunos sentirem que os seus Enc. Educação não se interessam e não 

se envolvem na sua vida escolar, podem pensar que não é necessário fazerem um esforço 

maior para terem sucesso, pois os seus Enc. Educação não têm interesse nisso. 

 

Figura 86: A escola não promove actividades que envolvam a participação da família 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 4 18,2 18,2 18,2 

Discordo 12 54,5 54,5 72,7 

Indeciso/Sem opinião 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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 Na Figura n.º 86 podemos perceber que os Directores de Turma têm tendência para 

“defender” a Escola a que pertencem, pois sabemos que as actividades escolares que 

envolvam a família dos alunos não são muito comuns. Também é verdade que mesmo que 

estas actividades existam, normalmente, a adesão dos Enc. Educação é fraca. 

 
Figura 87: Estratégias a utilizar na aproximação da família à escola 

  Frequency 

Valid Contactos individuais frequentes entre Director de Turma e Enc. Educação 13 

Reuniões dos Enc. Educação com o Director de Turma 6 

Acções de formação para as famílias, alunos e professores 10 

Dinamização de projectos comuns 7 

Participação em actividades extra escolares 3 

Dinamização de visitas de estudo 1 

Participação em festas convívio 3 

Da iniciativa da Associação de Pais e Encarregados de Educação 1 

Total 44 

 A Figura n.º 87 mostra quais as estratégias que devem ser adoptadas para aproximar a 

Família e a Escola, na opinião dos Directores de Turma. Todas as respostas são válidas e 

todas devem ser adoptadas, mas destacam-se algumas, como os contactos individuais 

frequentes entre Director de Turma e Enc. Educação (13) e as acções de formação para as 

Famílias, Alunos e Professores (10). Estas e outras estratégias vão ser apresentadas quando 

analisarmos os 3 questionários em conjunto, de modo a conseguirmos retirar conclusões e a 

apresentar propostas de intervenção. 

 

Figura 88: Relação com Enc. Educação 
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 Na Figura n.º 88 percebemos que, para os Directores de Turma, a sua relação com os 

Enc. Educação dos seus alunos é Boa (13) ou Muito Boa (8). Como temos visto, uma boa 

relação entre Escola e Família é essencial para todas as partes, Aluno, Escola e Família. 

 

11.4 Análise final dos dados recolhidos 

 

Ao procedermos à análise e interpretação dos dados, podemos constatar a existência 

de uma série de elementos que atrasam e prejudicam a criação e/ou o fortalecimento da 

relação entre a Escola e a Família. São disso exemplo: a fraca participação dos Enc. Educação 

na Associação de Pais e Enc. Educação; o limitado número de vezes que os Enc. Educação 

vão à Escola sem serem convocados; a deficiente comunicação entre Enc. Educação e 

Director de Turma, que normalmente é feita através dos alunos, em forma oral ou escrita, com 

todos os riscos que isso comporta; a insuficiente disponibilidade dos Enc. Educação para 

auxiliar a Escola em algumas actividades; a falta de formação dos Directores de Turma na 

área; a ausência de formações para Enc. Educação promovidas pela Escola; a 

incompatibilidade de horários entre Enc. Educação e Directores de Turma. 

No entanto, podemos dizer que existe uma relação entre a Escola e a Família, ainda 

que fraca, ela existe. Prova disso é o facto de se começarem a adoptar outros meios de 

comunicação entre as partes, como o telefone, que é algo mais pessoal; de os Directores de 

Turma contactarem os Enc. Educação sempre que existam problemas, através de contactos 

formais ou informais; as opiniões emitidas pelos Enc. Educação serem tidas em conta pelos 

Directores de Turma; a Escola querer conhecer o outro meio em que a criança vive, a sua 

família; a existência de uma ideia comum de que a relação entre Escola e família é benéfica 

para os alunos. 
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12. Propostas de Intervenção 

 

 Depois de apresentados e analisados todos os dados e de termos percebido que a 

relação que existe entre a Escola e a Família ser um pouco fraca, vamos propor algumas 

estratégias que podem ser adoptadas com vista à melhoria desta relação. 

 Assim, propomos que se promovam: 

 Contactos individuais entre Director de Turma e Enc. Educação: permitem 

um maior conhecimento e facilita a troca de informações entre ambos; 

 Reuniões entre Enc. Educação e Director de Turma: em que se debatam 

temas que interessam à turma, aos alunos, permitindo uma troca de ideias e 

um estreitamento de relações entre os Enc. Educação de uma turma; 

 Acções de formação para as Famílias, Alunos e Professores: podem ser 

dirigidas a cada um dos grupos ou a todos ao mesmo tempo, com temas de 

interesse, como “Técnicas de Memorização”; “Como comunicar”; “A 

Biblioteca”; “A Associação de Pais e Enc. Educação”; “Direitos e Deveres”; 

entre outros; 

 Dinamização de projectos comuns: melhora o trabalho de parceria e a 

convivência entre as partes; 

 Dinamização de visitas de estudo por parte dos Enc. Educação: os Enc. 

Educação organizam as visitas de estudo para os alunos da turma/escola, de 

acordo com os interesses destes, e podem participar nessas visitas, criando 

laços mais estreitos com as elementos da Escola, com os Professores; 

 Participação dos Enc. Educação em festas-convívios: estes podem ser 

momentos indicados para contactos informais entre Enc. Educação e 

Directores de Turma. Além disso, com a participação dos seus Enc. 

Educação nestas festas os alunos ficam mais motivados. 

Para facilitar a realização destas propostas propomos a criação de um Gabinete de 

Apoio ao Aluno e à Família (GAAF). 
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O Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família é um projecto desenvolvido pela Mediação 

Escolar do Instituto de Apoio à Criança, no âmbito do SOS-Criança, a funcionar em muitas 

Escolas do país
19

. 

O GAAF tem como objectivos: 

 Ajudar na procura de resolução para os problemas quotidianos; 

 Prevenir o absentismo e o abandono escolar; 

 Despistar situações de risco; 

 Apoiar os alunos e respectivas famílias nas suas problemáticas; 

 Promover a inter-relação entre os professores, alunos, auxiliares de acção 

educativa e a família; 

 Fomentar a participação activa dos pais e encarregados de educação na vida 

escolar do aluno. 

O GAAF presta apoio e acompanhamento aos alunos; informa e apoia as famílias; faz 

encaminhamentos; desenvolve um trabalho conjunto com os professores; trabalha em parceria 

com agentes internos (Serviço de Psicologia e Orientação - SPO) e externos; apoia e promove 

projectos educativos extracurriculares; acompanha e dinamiza actividades em espaço 

informal. 

Por estas razões parece-nos que a existência de um GAAF nesta Escola, e alargado a 

todo o Agrupamento, seria muito importante para a melhoria da relação entre Escola e 

Família. Esta melhoria da relação traria benefícios aos alunos e consequentemente aos 

Professores e aos Enc. Educação. 

O GAAF deve funcionar a tempo inteiro, num local próprio, com técnicos próprios, de 

forma a promover todas as acções que vimos e ainda acompanhar todos os alunos que sejam 

sinalizados e as suas famílias, de modo a concentrar esforços em torno deste, melhorando a 

sua situação. 

 

 

                                                 
19

 http://www.iacrianca.pt 
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Conclusões Finais 

 

Este trabalho tem como objectivo o estudo da Relação entre a Escola e a Família, 

concretamente entre a Escola E. B., 2, 3 Dr. Ruy d‟Andrade e as famílias dos seus alunos. 

Após o estudo de diversos autores e obras, percebemos que a relação entre Escola e 

Família tem que ter na sua base uma comunicação muito estreita entre ambas as partes. 

Esta comunicação apresenta muitas dificuldades, que se prendem sobretudo com a 

pouca disponibilidade que os Enc. Educação demonstram para falar/reunir com os Directores 

de Turma; com a utilização de meios de comunicação desadequados (recados escritos e orais), 

não se dando uso às novas tecnologias; com a ideia de os Enc. Educação só serem chamados à 

Escola quando existem problemas e para ouvirem “falar mal” dos educandos, sentindo-se 

desmotivados e sem vontade de ir à Escola e de colaborar; entre outras. 

Porém, como cada Escola tem as suas próprias características, sentimos necessidade 

de conhecer a realidade desta Escola, para tal aplicámos questionários a alunos, Enc. 

Educação e Directores de Turma. É importante conhecer o tipo de relação existente, as formas 

de comunicação mais utilizadas, as estratégias que podem ser adoptadas para melhorar a 

comunicação e o conhecimento mútuo, favorecendo a relação. 

Através da análise dos dados recolhidos, conseguimos perceber que existe uma relação 

entre a Escola e as Famílias dos alunos. No entanto, esta é uma relação bastante fragilizada, 

existindo responsabilidades de todos os lados: da Escola, da Família, e do próprio meio em 

que estão inseridos. 

O Entroncamento é um concelho com forte mobilidade social, o que por si só dificulta 

esta relação. O facto de os alunos estarem pouco tempo na mesma Escola, é motivo para que 

os seus Professores não consigam estabelecer uma relação com o Enc. Educação. Acresce a 

isto o facto de muitos Enc. Educação trabalharem fora do concelho, deslocando-se 

diariamente, o que impossibilita os contactos regulares com a Escola. 

O desconhecimento, por parte dos Professores, da estrutura familiar do aluno, das suas 

crenças e tradições, pode comprometer a forma como o Professor compreende o aluno, as 
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suas necessidades e dificuldades, e qual a melhor forma de se relacionar com a Família, de 

comunicar com esta e de, juntos, solucionarem os problemas dos alunos. 

A existência de uma relação muito fraca entre a Escola e a Família pode ter 

consequências graves para os alunos, pois estes são os principais responsáveis pela 

socialização dos indivíduos. Família e Escola são indispensáveis ao crescimento dos 

indivíduos, já que é na Família que vivemos as primeiras experiências sociais, e na Escola 

aprendemos a representar os nossos papéis sociais. Uma e outra são a base da construção da 

identidade de qualquer pessoa. Desta forma, é importante que ambas partilhem opiniões e 

valores, chegando a um equilíbrio. 

É urgente a existência de um esforço conjunto, da Escola e da Família, para que se 

encontrem outras formas de ambas se relacionarem, começando pela comunicação. Com a 

análise dos dados recolhidos verificámos que existem algumas deficiências nesta área, 

nomeadamente o facto de a comunicação ser feita, sobretudo, através dos alunos, de forma 

oral ou escrita, sabendo que esta prática acarreta alguns riscos, pois sendo aqueles de quem se 

fala, os alunos podem adulterar ou “esquecer” a mensagem. 

Numa época em que os novos meios de comunicação estão muito enraizados e até 

banalizados na nossa vida, na nossa sociedade, parece existir, por parte dos Professores, 

alguma resistência à sua utilização na comunicação com os Enc. Educação. 

É muito importante apostar na área da Relação Escola-Família, pois este é um 

problema que afecta todas as Escolas. 

Esta aposta deve começar logo na formação de base dos Professores, nas 

Universidades. Esta deve ser repensada, pois parece não incidir sobre este tema, que é 

essencial para o bom funcionamento de uma Escola, e consequentemente para o sucesso 

escolar dos alunos. Não sendo a solução para todos os problemas, a formação pode dar aos 

Professores ferramentas muito importantes para que consigam ter sucesso nesta relação. 

As propostas de intervenção que apresentamos devem ser adoptadas por todos, 

chamando o poder político a intervir para crias condições que favoreçam estas medidas. 



  A valorização da Relação Família-Escola 

 

 
Rita Cebolais  103 

A criação e a existência de um Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família ou projecto 

semelhante em cada Escola ou Agrupamento de Escolas facilitaria esta relação e o sucesso 

escolar dos alunos, pois permite que Escola e Família estejam cada vez mais próximas e que, 

consequentemente, possam trabalhar em conjunto em prol do bem-estar e do sucesso dos 

alunos. 

Relativamente aos dados recolhidos sentimos que estes podem traduzir a opinião geral 

de alunos, Enc. Educação e Directores de Turma, pois dizem respeito a 51,8% dos alunos, a 

44,86% dos Enc. Educação e a 78,6% dos Directores de Turma. 

Com este trabalho esperamos ter contribuído para que se perceba a importância da 

relação entre a Escola e a Família, para benefício de todos, mas principalmente dos alunos. 
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1- Pedido de Autorização  
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2-  Totais Autorizações 

Turma 
Aluno 

Autorizado 

Enc. Educação 

compromete-se 

Aluno NÃO 

Autorizado 

Enc. Educação NÃO se 

compromete 

5º A 14 14 0 0 

5º B 10 12 7 5 

5º C 19 19 1 1 

5º D 16 16 3 2 

5º E 19 15 5 7 

5º F 15 15 2 2 

5º G 12 12 0 0 

5º H 13 10 4 7 

5º I 11 11 5 5 

5º J 14 14 4 4 

6º A 26 25 2 3 

6º B 11 11 0 0 

6º C 14 14 6 6 

6º D 20 20 5 5 

6º E 14 14 14 14 

6º F 18 16 2 4 

6º G 7 7 6 6 

6º H 17 17 2 2 

7º A 17 16 1 2 

7º B 4 5 4 3 

7º C 10 11 7 6 

7º D 5 6 8 7 

8º A 10 8 4 6 

8º B 3 2 4 5 

8º C 14 14 0 0 

9º A 16 11 2 7 

9º B 8 6 0 2 

9º C 17 13 3 6 

 374 354 101 117 

 



  A valorização da Relação Família-Escola 

 

 
Rita Cebolais  114 

3-  Questionário aos Alunos 
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4- Questionário aos Encarregados de Educação 
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5- Questionário aos Directores de Turma 
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6- Resultados dos Questionários aos Alunos 

 
Sexo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 152 47,2 47,2 47,2 

2 170 52,8 52,8 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

 

 
Idade 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 10 60 18,6 18,6 18,6 

11 109 33,9 33,9 52,5 

12 71 22,0 22,0 74,5 

13 24 7,5 7,5 82,0 

14 43 13,4 13,4 95,3 

15 11 3,4 3,4 98,8 

16 4 1,2 1,2 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

 

 
Ano que frequenta 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 127 39,4 39,4 39,4 

2 103 32,0 32,0 71,4 

3 28 8,7 8,7 80,1 

4 27 8,4 8,4 88,5 

5 37 11,5 11,5 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

 

 
Parentesco com Encarregado de Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Filha 169 52,5 52,5 52,5 

Filho 148 46,0 46,0 98,4 

Neta/Neto 1 ,3 ,3 98,8 

Sobrinho/Sobrinha 1 ,3 ,3 99,1 

Não responde 2 ,6 ,6 99,7 

Enteado 1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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Sente que família se interessa pela vida escolar 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim 318 98,8 98,8 98,8 

Não 3 ,9 ,9 99,7 

Não responde 1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

 

 

 
Enc. Educação vai à escola sem ser chamado 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim 168 52,2 52,2 52,2 

Não 154 47,8 47,8 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

 

 

 
Enc. Educação vai à escola sem ser chamado porque 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Se interessa pela minha vida 
escolar 

136 42,2 42,2 42,2 

Eu tenho dificuldades numa 
disciplina 

3 ,9 ,9 43,2 

Tive que faltar às aulas 
porque estive doente 

1 ,3 ,3 43,5 

Quer saber informações 
sobre o meu comportamento 

22 6,8 6,8 50,3 

Quer saber informações 
sobre as minhas notas 

3 ,9 ,9 51,2 

Não se aplica 154 47,8 47,8 99,1 

Não responde 2 ,6 ,6 99,7 

Quer saber como estão as 
coisas no geral 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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Enc. Educação vai à escola sem ser chamado porque 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Eu tenho dificuldades numa 
disciplina 

6 1,9 1,9 1,9 

Tive que faltar às aulas 
porque estive doente 

11 3,4 3,4 5,3 

Quer saber informações 
sobre o meu comportamento 

65 20,2 20,2 25,5 

Quer saber informações 
sobre as minhas notas 

44 13,7 13,7 39,1 

Não se aplica 158 49,1 49,1 88,2 

Não responde 36 11,2 11,2 99,4 

Devido a problemas 
relacionados com o 
funcionamento dos 
balneários 

1 ,3 ,3 99,7 

Falar com o Director de 
Turma sobre os problemas 
na turma 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

 
Enc. Educação não vai à escola sem ser chamado 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não tem horário compatível 
com o meu Director de 
Turma 

78 24,2 24,2 24,2 

Não gosta de incomodar o 
Director de Turma 

6 1,9 1,9 26,1 

É chamado tantas vezes que 
não precisa ir sem ser 
chamado 

1 ,3 ,3 26,4 

Contacta o Director de 
Turma através de outros 
meios 

12 3,7 3,7 30,1 

Outra 1 ,3 ,3 30,4 

Não se aplica 168 52,2 52,2 82,6 

Faz as perguntas nas 
reuniões 

1 ,3 ,3 82,9 

Não responde 16 5,0 5,0 87,9 

Não é necessário 27 8,4 8,4 96,3 

Só vai quando necessário 2 ,6 ,6 96,9 

Só vai à Escola para as 
reuniões 

7 2,2 2,2 99,1 

Prefere não sair de casa 1 ,3 ,3 99,4 

Só vai à Escola para 
esclarecer informações sobre 
as minhas notas 

1 ,3 ,3 99,7 

Só vai à Escola quando é 
chamado 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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Frequência com que Enc. Educação é chamado à Escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Todas as semanas 1 ,3 ,3 ,3 

Todos os meses 11 3,4 3,4 3,7 

De 2 em 2 meses 8 2,5 2,5 6,2 

Uma vez por Período 241 74,8 74,8 81,1 

Uma vez por Ano Lectivo 1 ,3 ,3 81,4 

Nunca 52 16,1 16,1 97,5 

Não responde 8 2,5 2,5 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

 
Gosta que Enc. Educação fale com Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim, porque é sinal que se 
interessa pela minha vida 
escolar 

266 82,6 82,6 82,6 

Não, porque não gosto que 
se metam na minha vida 

11 3,4 3,4 86,0 

Sim, porque assim pode 
combinar com o Director de 
Turma uma forma de me 
ajudar nas minhas 
dificuldades 

25 7,8 7,8 93,8 

Não, porque não quero que 
saiba do meu 
comportamento 

3 ,9 ,9 94,7 

Sim, porque pode explicar ao 
Director de Turma os 
problemas que tenho com os 
meus colegas, para me 
ajudarem a ultrapassá-los 

5 1,6 1,6 96,3 

Sim, porque o Director de 
Turma pode falar sobre as 
coisas que eu não gosto de 
contar ao meu Encarregado 
de Educação 

2 ,6 ,6 96,9 

Não, porque o Director de 
Turma pode falar sobre as 
coisas que eu não gosto de 
contar ao meu Encarregado 
de Educação 

2 ,6 ,6 97,5 

Sim, para saber as minhas 
notas 

1 ,3 ,3 97,8 

Não responde 3 ,9 ,9 98,8 

Sim, porque gosto que o meu 
Enc. Educação esteja 
informado 

2 ,6 ,6 99,4 

Para saber o que os 
Professores acham de mim 

1 ,3 ,3 99,7 

É-me indiferente 1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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Gosta que Enc. Educação fale com Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não, porque não gosto que 
se metam na minha vida 

2 ,6 ,6 ,6 

Sim, porque assim pode 
combinar com o Director de 
Turma uma forma de me 
ajudar nas minhas 
dificuldades 

123 38,2 38,2 38,8 

Não, porque não quero que 
saiba do meu 
comportamento 

6 1,9 1,9 40,7 

Sim, porque pode explicar ao 
Director de Turma os 
problemas que tenho com os 
meus colegas, para me 
ajudarem a ultrapassá-los 

49 15,2 15,2 55,9 

Não, porque não quero que 
saiba das minhas notas 

3 ,9 ,9 56,8 

Sim, porque o Director de 
Turma pode falar sobre as 
coisas que eu não gosto de 
contar ao meu Encarregado 
de Educação 

24 7,5 7,5 64,3 

Não, porque o Director de 
Turma pode falar sobre as 
coisas que eu não gosto de 
contar ao meu Encarregado 
de Educação 

11 3,4 3,4 67,7 

Sim, para saber as minhas 
notas 

3 ,9 ,9 68,6 

Não responde 95 29,5 29,5 98,1 

Sim, porque gosto que o meu 
Enc. Educação esteja 
informado 

3 ,9 ,9 99,1 

Sim, porque gosto que o meu 
Enc. Educação vá às 
reuniões ver se falam bem 
de mim 

1 ,3 ,3 99,4 

Sim, porque se for preciso é 
para o meu aproveitamento 

1 ,3 ,3 99,7 

Não, porque o meu Enc. 
Educação me envergonha 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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Pensa que conversa entre Director de Turma e Enc. Educação pode ajudar 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim, porque todos juntos 
trabalham melhor 

208 64,6 64,6 64,6 

Não vejo qualquer utilidade 
nisso 

15 4,7 4,7 69,3 

Sim, porque podem partilhar 
o que somos em casa e o 
que somos na escola, de 
modo a que todos saibam 
como lidar melhor com os 
alunos 

80 24,8 24,8 94,1 

Não, penso que o Director de 
Turma não tem interesse em 
saber como sou em casa 

1 ,3 ,3 94,4 

Sim, porque eles são os 
únicos que nos podem ajudar 

16 5,0 5,0 99,4 

Não responde 2 ,6 ,6 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

 

 
Pensa que conversa entre Director de Turma e Enc. Educação pode ajudar 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim, porque podem partilhar 
o que somos em casa e o 
que somos na escola, de 
modo a que todos saibam 
como lidar melhor com os 
alunos 

109 33,9 33,9 33,9 

Não, penso que o Director de 
Turma não tem interesse em 
saber como sou em casa 

10 3,1 3,1 37,0 

Sim, porque eles são os 
únicos que nos podem ajudar 

102 31,7 31,7 68,6 

Não, penso que o Enc. de 
Educação não tem interesse 
em saber como sou na 
escola 

2 ,6 ,6 69,3 

Para nos ajudarem com as 
nossas dúvidas e problemas 

1 ,3 ,3 69,6 

Não responde 94 29,2 29,2 98,8 

Sim, porque contribui para o 
melhor aproveitamento dos 
alunos na Escola 

2 ,6 ,6 99,4 

Sim, porque ficam a saber os 
problemas da turma 

2 ,6 ,6 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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Relação do Enc. Educação com Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Boa 175 54,3 54,3 54,3 

Boa 118 36,6 36,6 91,0 

Razoável 29 9,0 9,0 100,0 

Total 322 100,0 100,0  

 

 
Estratégias que podem aproximar a Família à Escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Existência de contactos 
individuais frequentes entre 
Director de Turma e 
Encarregado de Educação 

83 25,8 25,8 25,8 

Realização de Reuniões 
entre os Encarregados de 
Educação e o Director de 
Turma 

134 41,6 41,6 67,4 

Acções de formação para as 
Famílias, Alunos e 
Professores 

22 6,8 6,8 74,2 

Dinamização de projectos 
comuns - 
Família/Escola/Alunos 

28 8,7 8,7 82,9 

Participação conjunta em 
actividades extra escolares 

32 9,9 9,9 92,9 

Dinamização, por parte dos 
Encarregados de Educação 
de visitas de estudo 

7 2,2 2,2 95,0 

Participação dos 
Encarregados de Educação 
em festas convívio 

10 3,1 3,1 98,1 

Não responde 6 1,9 1,9 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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Estratégias que podem aproximar a Família à Escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Realização de Reuniões 
entre os Encarregados de 
Educação e o Director de 
Turma 

42 13,0 13,0 13,0 

Acções de formação para as 
Famílias, Alunos e 
Professores 

19 5,9 5,9 18,9 

Dinamização de projectos 
comuns - 
Família/Escola/Alunos 

28 8,7 8,7 27,6 

Participação conjunta em 
actividades extra escolares 

36 11,2 11,2 38,8 

Dinamização, por parte dos 
Encarregados de Educação 
de visitas de estudo 

39 12,1 12,1 50,9 

Participação dos 
Encarregados de Educação 
em festas convívio 

85 26,4 26,4 77,3 

Não responde 72 22,4 22,4 99,7 

Debate de problemas 
ocorridos e contar as coisas 
que se passam na escola 

1 ,3 ,3 100,0 

Total 322 100,0 100,0  
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7- Resultados dos Questionários aos Encarregados de Educação 

 

 
Sexo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Masculino 44 15,8 15,8 15,8 

Feminino 235 84,2 84,2 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Idade 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 29 2 ,7 ,7 ,7 

30 2 ,7 ,7 1,4 

31 4 1,4 1,4 2,9 

32 4 1,4 1,4 4,3 

33 10 3,6 3,6 7,9 

34 9 3,2 3,2 11,1 

35 9 3,2 3,2 14,3 

36 11 3,9 3,9 18,3 

37 17 6,1 6,1 24,4 

38 26 9,3 9,3 33,7 

39 17 6,1 6,1 39,8 

40 31 11,1 11,1 50,9 

41 25 9,0 9,0 59,9 

42 26 9,3 9,3 69,2 

43 21 7,5 7,5 76,7 

44 15 5,4 5,4 82,1 

45 11 3,9 3,9 86,0 

46 11 3,9 3,9 90,0 

47 7 2,5 2,5 92,5 

48 4 1,4 1,4 93,9 

49 6 2,2 2,2 96,1 

50 5 1,8 1,8 97,8 

51 1 ,4 ,4 98,2 

52 3 1,1 1,1 99,3 

55 1 ,4 ,4 99,6 

77 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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Habilitações Académicas 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1º Ciclo 17 6,1 6,1 6,1 

2º Ciclo 20 7,2 7,2 13,3 

3º Ciclo 34 12,2 12,2 25,4 

Ensino Secundário 106 38,0 38,0 63,4 

Bacharelato 16 5,7 5,7 69,2 

Licenciatura 69 24,7 24,7 93,9 

Mestrado 7 2,5 2,5 96,4 

Doutoramento 1 ,4 ,4 96,8 

Não responde 8 2,9 2,9 99,6 

CESE 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Actividade Profissional 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Desempregado(a) 21 7,5 7,5 7,5 

Professor(a) 38 13,6 13,6 21,1 

Agente seguros 3 1,1 1,1 22,2 

Transportes 5 1,8 1,8 24,0 

Emp. 
Escritório/Escriturário(a) 

11 3,9 3,9 28,0 

Empresário(a) 7 2,5 2,5 30,5 

Militar 11 3,9 3,9 34,4 

Doméstica 25 9,0 9,0 43,4 

Emp. Doméstica/Emp. 
Limpeza 

7 2,5 2,5 45,9 

Emp. Balcão 8 2,9 2,9 48,7 

Administrativa 6 2,2 2,2 50,9 

Auxiliar de Acção Educativa 6 2,2 2,2 53,0 

Não classificado 3 1,1 1,1 54,1 

Funcionário Público 8 2,9 2,9 57,0 

Emp. Fabril 6 2,2 2,2 59,1 

Técnico Superior de Saúde 4 1,4 1,4 60,6 

Ajudante domiciliária 2 ,7 ,7 61,3 

Auxiliar de Acção Médica 3 1,1 1,1 62,4 

Educador(a) de Infância 11 3,9 3,9 66,3 

Comerciante 10 3,6 3,6 69,9 

Estudante 2 ,7 ,7 70,6 

Decorador(a) 2 ,7 ,7 71,3 

Jornalista 1 ,4 ,4 71,7 

Profissional 
Restauração/Alimentação 

2 ,7 ,7 72,4 
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Assistente Operacional 3 1,1 1,1 73,5 

Costureira/Modista 1 ,4 ,4 73,8 

Reformado(a) 5 1,8 1,8 75,6 

Assistente Técnico 5 1,8 1,8 77,4 

Operador(a) de 
Computadores 

1 ,4 ,4 77,8 

Enfermeiro(a) 7 2,5 2,5 80,3 

Padeiro(a) 1 ,4 ,4 80,6 

Cabeleireira 5 1,8 1,8 82,4 

Técnico de Contabilidade 2 ,7 ,7 83,2 

Gerente Comercial 2 ,7 ,7 83,9 

Vigilante 4 1,4 1,4 85,3 

Esteticista 1 ,4 ,4 85,7 

Assistente Social 2 ,7 ,7 86,4 

Emp. de Distribuição 
Personalizada 

2 ,7 ,7 87,1 

Advogado(a) 2 ,7 ,7 87,8 

Ajudante de Lar de Idosos 3 1,1 1,1 88,9 

Assistente de Consultório 1 ,4 ,4 89,2 

Mecânico 1 ,4 ,4 89,6 

Profissional Informática 2 ,7 ,7 90,3 

Funcionário(a) dos Correios 1 ,4 ,4 90,7 

Repositor(a) Supermercado 1 ,4 ,4 91,0 

Cortador(a) de Carnes 2 ,7 ,7 91,8 

Médico(a) 1 ,4 ,4 92,1 

Engenheiro(a) 3 1,1 1,1 93,2 

Bancário(a) 3 1,1 1,1 94,3 

Oficial de Justiça 1 ,4 ,4 94,6 

Técnico(a) Auxiliar de 
Fisioterapia 

1 ,4 ,4 95,0 

Explicador(a) 1 ,4 ,4 95,3 

Farmacêutico(a) 1 ,4 ,4 95,7 

Conservador(a) 1 ,4 ,4 96,1 

Serralheiro Mecânico 2 ,7 ,7 96,8 

Gestor 1 ,4 ,4 97,1 

Técnico de Electrotecnia 1 ,4 ,4 97,5 

Artes Gráficas 1 ,4 ,4 97,8 

Formador(a) 2 ,7 ,7 98,6 

Recursos Humanos 1 ,4 ,4 98,9 

Emp. Supermercado 1 ,4 ,4 99,3 

Consultor(a) 1 ,4 ,4 99,6 

Psicólogo(a) 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 

 



  A valorização da Relação Família-Escola 

 

 
Rita Cebolais  139 

Ano que o educando frequenta 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 5º ano 116 41,6 41,6 41,6 

6º ano 99 35,5 35,5 77,1 

7º ano 26 9,3 9,3 86,4 

8º ano 19 6,8 6,8 93,2 

9º ano 19 6,8 6,8 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 
Parentesco com o educando 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Mãe 233 83,5 83,5 83,5 

Pai 44 15,8 15,8 99,3 

Tio/Tia 1 ,4 ,4 99,6 

Madrasta/Padrasto 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 
Outros educandos na escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim 21 7,5 7,5 7,5 

Não 258 92,5 92,5 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Ano e Turma de outros educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 258 92,5 92,5 92,5 

8º C 3 1,1 1,1 93,5 

5º H 1 ,4 ,4 93,9 

9º C 3 1,1 1,1 95,0 

6º A 2 ,7 ,7 95,7 

6º C 2 ,7 ,7 96,4 

7º C 1 ,4 ,4 96,8 

8ºC 1 ,4 ,4 97,1 

5º I 2 ,7 ,7 97,8 

6º D 1 ,4 ,4 98,2 

9º 1 ,4 ,4 98,6 

5º F 1 ,4 ,4 98,9 

6º B 1 ,4 ,4 99,3 

5º J 1 ,4 ,4 99,6 

8º A 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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Associado Associação de Pais e Encarregados de Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim 37 13,3 13,3 13,3 

Não 242 86,7 86,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Na Associação de Pais e Encarregados de Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sou apenas associado 28 10,0 10,0 10,0 

Faço parte dos Órgãos 
Directivos 

9 3,2 3,2 13,3 

Não se aplica 242 86,7 86,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Director de Turma do educando convoca 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Todos os meses 7 2,5 2,5 2,5 

De 2 em 2 meses 11 3,9 3,9 6,5 

Uma vez por Período 202 72,4 72,4 78,9 

Uma vez por Ano Lectivo 6 2,2 2,2 81,0 

Nunca 51 18,3 18,3 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Meio de convocatória 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Recado na Caderneta do 
educando 

242 86,7 86,7 86,7 

Por telefone 4 1,4 1,4 88,2 

Informação transmitida 
oralmente pelo educando 

11 3,9 3,9 92,1 

Não responde 7 2,5 2,5 94,6 

Entrega de notas 2 ,7 ,7 95,3 

Informação escrita num 
papel 

13 4,7 4,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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Meio de convocatória 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Por telefone 17 6,1 6,1 6,1 

Através do correio 2 ,7 ,7 6,8 

Informação transmitida 
oralmente pelo educando 

51 18,3 18,3 25,1 

Não responde 187 67,0 67,0 92,1 

Entrega de notas 3 1,1 1,1 93,2 

9 17 6,1 6,1 99,3 

Contacto directo 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Hábito ir à Escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Apenas quando é convocado 62 22,2 22,2 22,2 

Apenas nas reuniões de 
entrega das notas 

113 40,5 40,5 62,7 

Uma vez por semana 4 1,4 1,4 64,2 

Uma vez por mês 21 7,5 7,5 71,7 

Uma vez por Período 73 26,2 26,2 97,8 

Uma vez por ano 5 1,8 1,8 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Quando vai à Escola é para: 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tomar conhecimento do 
comportamento do seu 
educando 

142 50,9 50,9 50,9 

Tomar conhecimento das 
notas do seu educando 

120 43,0 43,0 93,9 

Falar com o Director de 
Turma sobre eventuais 
problemas 

13 4,7 4,7 98,6 

Participar em actividades 
promovidas pela escola 

2 ,7 ,7 99,3 

Informar-me se o meu 
educando tem algum 
problema na assimilação da 
matéria 

1 ,4 ,4 99,6 

Representar os outros Enc. 
Educação 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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Quando vai à Escola é para: 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Tomar conhecimento das 
notas do seu educando 

106 38,0 38,0 38,0 

Falar com o Director de 
Turma sobre eventuais 
problemas 

75 26,9 26,9 64,9 

Participar em actividades 
promovidas pela escola 

19 6,8 6,8 71,7 

Não responde 79 28,3 28,3 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

Se é convocado para horário de Atendimento do Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Compareço no dia marcado 241 86,4 86,4 86,4 

Não compareço nesse dia 
mas posteriormente procuro 
marcar para outro dia 

24 8,6 8,6 95,0 

Aviso antecipadamente que 
não posso estar presente 

7 2,5 2,5 97,5 

Não responde 5 1,8 1,8 99,3 

Tento marcar num horário 
conveniente aos dois 

1 ,4 ,4 99,6 

Nunca fui contactado(a) 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

Quando é convocado pensa: 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid O meu educando portou-se 
mal 

20 7,2 7,2 7,2 

O Director de Turma vai 
elogiar o meu educando 

9 3,2 3,2 10,4 

As notas do meu educando 
estão muito fracas 

3 1,1 1,1 11,5 

Não tenho mesmo vontade 
de ir ouvir falar mal do meu 
educando 

1 ,4 ,4 11,8 

Tenho que ir perceber se se 
passa alguma coisa, para 
ajudar o meu educando 

200 71,7 71,7 83,5 

Tenho que ir perceber se a 
escola precisa da minha 
ajuda 

16 5,7 5,7 89,2 

Não responde 16 5,7 5,7 95,0 

Tenho de ir buscar as notas 10 3,6 3,6 98,6 

Sei o motivo 
antecipadamente 

2 ,7 ,7 99,3 

No comportamento da turma 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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Director de Turma mantêm informado sobre situação escolar do educando 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim, manda informação para 
casa 

88 31,5 31,5 31,5 

Não, nunca me informou 
sobre a situação do meu 
educando 

12 4,3 4,3 35,8 

Sim, costumo ir à Escola 
saber informações e o 
Director de Turma é uma 
prestável 

120 43,0 43,0 78,9 

Sim, convoca-me 
regularmente para me 
informar 

10 3,6 3,6 82,4 

Sim, contacta-me quando 
existe algum problema 

32 11,5 11,5 93,9 

Não responde 4 1,4 1,4 95,3 

Apenas nas reuniões de 
entrega das notas 

9 3,2 3,2 98,6 

Não tem sido necessário 2 ,7 ,7 99,3 

Não me contacta 1 ,4 ,4 99,6 

Eu contacto o Director de 
Turma para me manter 
informado 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Director de Turma mantêm informado sobre situação escolar do educando 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim, costumo ir à Escola 
saber informações e o 
Director de Turma é uma 
prestável 

32 11,5 11,5 11,5 

Sim, convoca-me 
regularmente para me 
informar 

21 7,5 7,5 19,0 

Sim, telefona-me 
regularmente 

1 ,4 ,4 19,4 

Sim, contacta-me quando 
existe algum problema 

51 18,3 18,3 37,6 

Não responde 166 59,5 59,5 97,1 

Apenas nas reuniões de 
entrega das notas 

4 1,4 1,4 98,6 

Sim, manda informação oral 
através do educando 

1 ,4 ,4 98,9 

Não tem sido necessário 1 ,4 ,4 99,3 

Envia recados na caderneta 1 ,4 ,4 99,6 

Sim, através de contactos 
informais 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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As opiniões sobre funcionamento da escola/turma: 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid São tidas em conta pelo 
Director de Turma 

189 67,7 67,7 67,7 

Nunca são tidas em conta 14 5,0 5,0 72,8 

Não tenho opinião sobre o 
funcionamento da 
escola/turma 

32 11,5 11,5 84,2 

Não comunico as minhas 
opiniões a ninguém 

25 9,0 9,0 93,2 

Outra 1 ,4 ,4 93,5 

Pedem-me para desvalorizar 1 ,4 ,4 93,9 

Não responde 12 4,3 4,3 98,2 

Os Professores é que sabem 
o que é melhor 

2 ,7 ,7 98,9 

Nem sempre as minhas 
opiniões são tidas em conta 

1 ,4 ,4 99,3 

Não me são pedidas 
opiniões 

1 ,4 ,4 99,6 

Sinto que a minha opinião 
não é necessária 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
No geral, os Enc. Educação participam na vida escolar dos educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim 183 65,6 65,6 65,6 

Não 95 34,1 34,1 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
As escolas podem ser culpabilizadas pelo afastamento dos Enc. 

Educação? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não 242 86,7 86,7 86,7 

Sim 37 13,3 13,3 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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P20_Porque 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 242 86,7 87,1 87,1 

Devem promover mais actividades 
escolares em que os Enc. Educação 
possam participar 

6 2,2 2,2 89,2 

Falta de entendimento entre as partes e 
falta de cultura de escola 

1 ,4 ,4 89,6 

Gostava de conhecer os outros 
Professores para além do Director de 
Turma 

3 1,1 1,1 90,6 

A opinião dos Enc. Educação é 
desvalorizada pela escola 

3 1,1 1,1 91,7 

Atendimento aos Enc. Educação em 
horário de trabalho destes e falta de 
projectos em que os Enc. Educação 
sejam envolvidos 

1 ,4 ,4 92,1 

Horário de atendimento não compatível 3 1,1 1,1 93,2 

Devia existir mais diálogo e reuniões entre 
Escola e Enc. Educação 

7 2,5 2,5 95,7 

A relação ainda não é de parceria, 
continua a haver alguma antagonismo de 
parte a parte 

5 1,8 1,8 97,5 

Discriminação quanto à formação dos 
Enc. Educação 

1 ,4 ,4 97,8 

A convocatória apenas é feita quando há 
problemas, desvalorizando-se o papel dos 
Enc. Educação quando há sucesso 

1 ,4 ,4 98,2 

Necessidade de diferentes canais de 
comunicação entre Escola e Enc. 
Educação 

1 ,4 ,4 98,6 

Devem tentar atrair os Enc. Educação 
mais ausentes à Escola 

1 ,4 ,4 98,9 

As situações negativas não são 
comunicadas de imediato aos Enc. 
Educação, não existindo por vezes 
solução 

1 ,4 ,4 99,3 

Devem envolver os Enc. Educação em 
actividades do projecto educativo 

1 ,4 ,4 99,6 

Pouco interesse em modificar os métodos 
de resolução de problemas 

1 ,4 ,4 100,0 

Total 278 99,6 100,0  

Missing System 1 ,4   

Total 279 100,0   
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Que a escola promova reuniões com os Enc. Educação para falar sobre os seus 
educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 171 61,3 61,3 61,3 

Importante 100 35,8 35,8 97,1 

Indiferente 5 1,8 1,8 98,9 

Nada importante 1 ,4 ,4 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Que a escola preste informações periódicas sobre o comportamento dos alunos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 173 62,0 62,0 62,0 

Importante 103 36,9 36,9 98,9 

Indiferente 1 ,4 ,4 99,3 

Pouco importante 1 ,4 ,4 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Que a escola dê a conhecer regularmente as dificuldades e os progressos dos alunos 

nas várias disciplinas curriculares 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 168 60,2 60,2 60,2 

Importante 104 37,3 37,3 97,5 

Indiferente 3 1,1 1,1 98,6 

Pouco importante 2 ,7 ,7 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Que a escola procure saber informações sobre o contexto social e familiar de cada 

criança 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 113 40,5 40,5 40,5 

Importante 143 51,3 51,3 91,8 

Indiferente 10 3,6 3,6 95,3 

Pouco importante 9 3,2 3,2 98,6 

Não responde 4 1,4 1,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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Que a escola esteja aberta a sugestões dos Enc. Educação sobre qualquer aspecto do 
seu funcionamento geral 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 82 29,4 29,4 29,4 

Importante 182 65,2 65,2 94,6 

Indiferente 8 2,9 2,9 97,5 

Pouco importante 4 1,4 1,4 98,9 

Nada importante 1 ,4 ,4 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 
Que a escola mobilize a participação dos Enc. Educação na organização de passeios 

e visitas de estudo para os alunos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 29 10,4 10,4 10,4 

Importante 111 39,8 39,8 50,2 

Indiferente 86 30,8 30,8 81,0 

Pouco importante 47 16,8 16,8 97,8 

Nada importante 3 1,1 1,1 98,9 

Não responde 3 1,1 1,1 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 
Que a escola promova contactos personalizados com os Enc. Educação para falar 

sobre os seus educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 109 39,1 39,1 39,1 

Importante 135 48,4 48,4 87,5 

Indiferente 18 6,5 6,5 93,9 

Pouco importante 14 5,0 5,0 98,9 

Não responde 3 1,1 1,1 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 
Que as reuniões colectivas decorram em horário pós-lectivo, de modo a não 

prejudicar o trabalho dos Enc. Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 118 42,3 42,3 42,3 

Importante 127 45,5 45,5 87,8 

Indiferente 24 8,6 8,6 96,4 

Pouco importante 3 1,1 1,1 97,5 

Nada importante 5 1,8 1,8 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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Que os Enc. Educação participem na concepção do Projecto Educativo do 
Agrupamento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 29 10,4 10,4 10,4 

Importante 171 61,3 61,3 71,7 

Indiferente 52 18,6 18,6 90,3 

Pouco importante 15 5,4 5,4 95,7 

Nada importante 4 1,4 1,4 97,1 

Não responde 8 2,9 2,9 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 
Que os Enc. Educação sejam informados do Projecto Educativo do Agrupamento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 58 20,8 20,8 20,8 

Importante 187 67,0 67,0 87,8 

Indiferente 25 9,0 9,0 96,8 

Pouco importante 2 ,7 ,7 97,5 

Nada importante 2 ,7 ,7 98,2 

Não responde 5 1,8 1,8 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 
Que os Enc. Educação sejam informados dos objectivos e do currículo escolar a 

vigorar em cada ano lectivo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 89 31,9 31,9 31,9 

Importante 161 57,7 57,7 89,6 

Indiferente 20 7,2 7,2 96,8 

Pouco importante 3 1,1 1,1 97,8 

Nada importante 3 1,1 1,1 98,9 

Não responde 3 1,1 1,1 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 
Que os Enc. Educação possam participar nas grandes decisões da Escola, seja 

directamente, seja através das Associações de Pais 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 70 25,1 25,1 25,1 

Importante 163 58,4 58,4 83,5 

Indiferente 31 11,1 11,1 94,6 

Pouco importante 9 3,2 3,2 97,8 

Nada importante 4 1,4 1,4 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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A participação dos Enc. Educação na escola contribui para o desenvolvimento de uma 
sociedade democrática 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 76 27,2 27,2 27,2 

Concordo 168 60,2 60,2 87,5 

Indiferente 27 9,7 9,7 97,1 

Discordo 3 1,1 1,1 98,2 

Discordo Totalmente 3 1,1 1,1 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
A participação dos Enc. Educação na escola ajuda na resolução de problemas 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 87 31,2 31,2 31,2 

Concordo 163 58,4 58,4 89,6 

Indiferente 18 6,5 6,5 96,1 

Discordo 8 2,9 2,9 98,9 

Discordo Totalmente 2 ,7 ,7 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Os alunos são os principais beneficiados com a participação dos Enc. Educação na 

escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 148 53,0 53,0 53,0 

Concordo 114 40,9 40,9 93,9 

Indiferente 11 3,9 3,9 97,8 

Discordo 5 1,8 1,8 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

A participação dos Enc. Educação na escola fortalece a consistência das decisões dos 
órgãos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 68 24,4 24,4 24,4 

Concordo 154 55,2 55,2 79,6 

Indiferente 36 12,9 12,9 92,5 

Discordo 18 6,5 6,5 98,9 

Discordo Totalmente 2 ,7 ,7 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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O envolvimento dos Enc. Educação na escola permite compreender e educar melhor os 

seus educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo Totalmente 140 50,2 50,2 50,2 

Concordo 116 41,6 41,6 91,8 

Indiferente 14 5,0 5,0 96,8 

Discordo 6 2,2 2,2 98,9 

Discordo Totalmente 2 ,7 ,7 99,6 

Não responde 1 ,4 ,4 100,0 

Total 279 100,0 100,0  

 

 
Relação com Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Boa 123 44,1 44,1 44,1 

Boa 123 44,1 44,1 88,2 

Razoável 31 11,1 11,1 99,3 

Não responde 2 ,7 ,7 100,0 

Total 279 100,0 100,0  
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8-  Resultados dos Questionários aos Directores de Turma 

 
Sexo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Masculino 3 13,6 13,6 13,6 

Feminino 19 86,4 86,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Idade 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 31 1 4,5 4,8 4,8 

35 1 4,5 4,8 9,5 

38 2 9,1 9,5 19,0 

42 2 9,1 9,5 28,6 

44 4 18,2 19,0 47,6 

45 2 9,1 9,5 57,1 

46 1 4,5 4,8 61,9 

47 3 13,6 14,3 76,2 

50 3 13,6 14,3 90,5 

51 2 9,1 9,5 100,0 

Total 21 95,5 100,0  

Missing System 1 4,5   

Total 22 100,0   

 

 
Anos de Experiência como Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 2 9,1 9,1 9,1 

3 1 4,5 4,5 13,6 

5 2 9,1 9,1 22,7 

6 1 4,5 4,5 27,3 

7 1 4,5 4,5 31,8 

8 2 9,1 9,1 40,9 

11 1 4,5 4,5 45,5 

12 2 9,1 9,1 54,5 

14 1 4,5 4,5 59,1 

15 3 13,6 13,6 72,7 

18 1 4,5 4,5 77,3 

20 3 13,6 13,6 90,9 

27 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Ciclo em que é Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2º ciclo 13 59,1 59,1 59,1 

3º ciclo 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Actividades mais importantes como Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Atendimento de alunos 21 95,5 95,5 95,5 

Atendimento de Enc. 
Educação 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Actividades mais importantes como Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Atendimento de Enc. 
Educação 

20 90,9 90,9 90,9 

Dinamização do projecto 
curricular de turma 

2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Actividades mais importantes como Director de Turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Atendimento de professores 
da turma 

6 27,3 27,3 27,3 

Presidência dos conselhos 
de turma 

1 4,5 4,5 31,8 

Dinamização do projecto 
curricular de turma 

6 27,3 27,3 59,1 

Mediação e resolução de 
questões de natureza 
disciplinar 

9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Formação na área da relação Escola-Família 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sim, na formação inicial 4 18,2 18,2 18,2 

Sim, na formação contínua 8 36,4 36,4 54,5 

Não tive formação nessa 
área 

10 45,5 45,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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A Formação é/seria 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito importante 10 45,5 45,5 45,5 

Importante 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Dá o recado ao aluno e pede-lhe que o transmita oralmente ao Enc. Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 5 22,7 22,7 22,7 

Raramente 8 36,4 36,4 59,1 

Às vezes 4 18,2 18,2 77,3 

Muitas vezes 2 9,1 9,1 86,4 

Sempre 1 4,5 4,5 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Telefona ao Enc. Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 2 9,1 9,1 9,1 

Às vezes 9 40,9 40,9 50,0 

Muitas vezes 10 45,5 45,5 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Envia um recado na caderneta do aluno 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Às vezes 1 4,5 4,5 4,5 

Muitas vezes 16 72,7 72,7 77,3 

Sempre 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Fala pessoalmente com o Enc. Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 4 18,2 18,2 18,2 

Às vezes 5 22,7 22,7 40,9 

Muitas vezes 12 54,5 54,5 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Contacto o Enc. Educação por correio 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 7 31,8 31,8 31,8 

Às vezes 10 45,5 45,5 77,3 

Muitas vezes 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Pede ao aluno que diga ao Enc. Educação para vir falar consigo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 1 4,5 4,5 4,5 

Raramente 9 40,9 40,9 45,5 

Às vezes 8 36,4 36,4 81,8 

Muitas vezes 2 9,1 9,1 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Envia um e-mail 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 14 63,6 63,6 63,6 

Raramente 3 13,6 13,6 77,3 

Às vezes 2 9,1 9,1 86,4 

Não responde 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
P8_outra_forma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 22 100,0 100,0 100,0 

 

 
Nos dias de atendimento aos Enc. Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Às vezes 1 4,5 4,5 4,5 

Muitas vezes 8 36,4 36,4 40,9 

Sempre 13 59,1 59,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Quando se encontram por acaso na rua 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 4 18,2 18,2 18,2 

Raramente 7 31,8 31,8 50,0 

Às vezes 7 31,8 31,8 81,8 

Muitas vezes 3 13,6 13,6 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Nas reuniões de Enc. Educação dos alunos da sua turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 2 9,1 9,1 9,1 

Às vezes 6 27,3 27,3 36,4 

Muitas vezes 5 22,7 22,7 59,1 

Sempre 7 31,8 31,8 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Quando se encontram por acaso à entrada da escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 6 27,3 27,3 27,3 

Raramente 8 36,4 36,4 63,6 

Às vezes 7 31,8 31,8 95,5 

Muitas vezes 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Nas reuniões dos Enc. Educação de todos os alunos da escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 11 50,0 50,0 50,0 

Raramente 4 18,2 18,2 68,2 

Às vezes 5 22,7 22,7 90,9 

Muitas vezes 1 4,5 4,5 95,5 

Não Responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Nas actividades da escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 6 27,3 27,3 27,3 

Raramente 7 31,8 31,8 59,1 

Às vezes 3 13,6 13,6 72,7 

Muitas vezes 2 9,1 9,1 81,8 

Não responde 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Nas reuniões das entregas das avaliações 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 2 9,1 9,1 9,1 

Às vezes 3 13,6 13,6 22,7 

Muitas vezes 5 22,7 22,7 45,5 

Sempre 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
P9_outra_situação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 19 86,4 86,4 86,4 

Fora do horário de 
atendimento, previamente 
marcado com o Enc. 
Educação 

1 4,5 4,5 90,9 

Na escola, em horário pós-
laboral ou na hora de almoço 

1 4,5 4,5 95,5 

Quando solicitado 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Informa-os acerca de tudo o que diga respeito ao educando 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 1 4,5 4,5 4,5 

Raramente 1 4,5 4,5 9,1 

Às vezes 2 9,1 9,1 18,2 

Muitas vezes 6 27,3 27,3 45,5 

Sempre 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Procura saber se estão satisfeitos com a vida escolar do educando 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 1 4,5 4,5 4,5 

Raramente 1 4,5 4,5 9,1 

Às vezes 3 13,6 13,6 22,7 

Muitas vezes 7 31,8 31,8 54,5 

Sempre 9 40,9 40,9 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
 

Espera que eles lhe façam alguma exigência e tenta depois satisfazê-la 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 4 18,2 18,2 18,2 

Raramente 5 22,7 22,7 40,9 

Às vezes 6 27,3 27,3 68,2 

Muitas vezes 5 22,7 22,7 90,9 

Sempre 1 4,5 4,5 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Consulta os Enc. Educação e incentiva-os a participar em todas as decisões da 

escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 2 9,1 9,1 9,1 

Às vezes 3 13,6 13,6 22,7 

Muitas vezes 9 40,9 40,9 63,6 

Sempre 7 31,8 31,8 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
P10_outra_atitude 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 20 90,9 90,9 90,9 

Procuro que os Enc. 
Educação com os 
Professores/Escola sempre 
que necessário 

1 4,5 4,5 95,5 

Informo os Enc. Educação 
sobre o necessário, 
mantendo uma relação 
cordial 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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A participação dos Enc. Educação em cursos de formação para Enc. Educação, 
organizados pela escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Pouco 2 9,1 9,1 9,1 

Pouco 1 4,5 4,5 13,6 

Médio 1 4,5 4,5 18,2 

Muito 9 40,9 40,9 59,1 

Bastante 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
O envio aos Enc. Educação, de informações sobre o aproveitamento e 

comportamento do educando 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pouco 1 4,5 4,5 4,5 

Médio 6 27,3 27,3 31,8 

Muito 8 36,4 36,4 68,2 

Bastante 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
A escola dinamizar actividades culturais para Enc. Educação, abertas à 

comunidade 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Pouco 2 9,1 9,1 9,1 

Pouco 3 13,6 13,6 22,7 

Médio 9 40,9 40,9 63,6 

Muito 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
A participação dos Enc. Educação nas festas da escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Pouco 1 4,5 4,5 4,5 

Pouco 4 18,2 18,2 22,7 

Médio 8 36,4 36,4 59,1 

Muito 7 31,8 31,8 90,9 

Bastante 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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O professor orientar os Enc. Educação sobre a melhor forma de motivarem o 
educando para aprender 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Pouco 1 4,5 4,5 4,5 

Médio 2 9,1 9,1 13,6 

Muito 10 45,5 45,5 59,1 

Bastante 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Os Enc. Educação ajudarem o educando, na área em que este tem mais 

dificuldades 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Médio 2 9,1 9,1 9,1 

Muito 5 22,7 22,7 31,8 

Bastante 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
A troca frequente de recados escritos entre Professor e Enc. Educação, sobre 

a vida escolar do aluno 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pouco 1 4,5 4,5 4,5 

Médio 7 31,8 31,8 36,4 

Muito 8 36,4 36,4 72,7 

Bastante 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Os Enc. Educação serem membros da Associação de Pais 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pouco 2 9,1 9,1 9,1 

Médio 9 40,9 40,9 50,0 

Muito 8 36,4 36,4 86,4 

Bastante 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
A participação dos Enc. Educação nas reuniões de Enc. Educação da turma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Pouco 1 4,5 4,5 4,5 

Pouco 1 4,5 4,5 9,1 

Médio 1 4,5 4,5 13,6 

Muito 7 31,8 31,8 45,5 

Bastante 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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A participação dos Enc. Educação nas reuniões de Enc. Educação de todo o 
Agrupamento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Pouco 2 9,1 9,1 9,1 

Pouco 3 13,6 13,6 22,7 

Médio 6 27,3 27,3 50,0 

Muito 6 27,3 27,3 77,3 

Bastante 3 13,6 13,6 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Os Enc. Educação serem membros do Conselho Municipal de Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Pouco 1 4,5 4,5 4,5 

Pouco 5 22,7 22,7 27,3 

Médio 7 31,8 31,8 59,1 

Muito 7 31,8 31,8 90,9 

Bastante 1 4,5 4,5 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
 

Os Enc. Educação serem membros do Conselho Pedagógico 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Pouco 1 4,5 4,5 4,5 

Pouco 6 27,3 27,3 31,8 

Médio 6 27,3 27,3 59,1 

Muito 7 31,8 31,8 90,9 

Bastante 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
 A ida dos Enc. Educação à escola nos dias de atendimento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Médio 3 13,6 13,6 13,6 

Muito 4 18,2 18,2 31,8 

Bastante 15 68,2 68,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Os Enc. Educação serem membros da Assembleia de Escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Pouco 1 4,5 4,5 4,5 

Pouco 5 22,7 22,7 27,3 

Médio 5 22,7 22,7 50,0 

Muito 9 40,9 40,9 90,9 

Bastante 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Não faço nada, cabe aos Enc. Educação cumprirem as suas obrigações 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 12 54,5 54,5 54,5 

Raramente 4 18,2 18,2 72,7 

Às vezes 3 13,6 13,6 86,4 

Não responde 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Procuro mais informações acerca da família para descobrir a melhor forma de os 

cativar 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Às vezes 4 18,2 18,2 18,2 

Muitas vezes 9 40,9 40,9 59,1 

Sempre 7 31,8 31,8 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Espero pelo final do ano, nessa altura eles virão 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 15 68,2 68,2 68,2 

Raramente 3 13,6 13,6 81,8 

Às vezes 1 4,5 4,5 86,4 

Sempre 1 4,5 4,5 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Tento atrai-los à escola, por todos os meios ao meu alcance 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 1 4,5 4,5 4,5 

Às vezes 2 9,1 9,1 13,6 

Muitas vezes 9 40,9 40,9 54,5 

Sempre 9 40,9 40,9 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Continuo a convocá-los, cumpro o meu papel, eles que cumpram o deles 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 3 13,6 13,6 13,6 

Raramente 2 9,1 9,1 22,7 

Às vezes 2 9,1 9,1 31,8 

Muitas vezes 6 27,3 27,3 59,1 

Sempre 7 31,8 31,8 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Procuro falar-lhes quando os encontro por acaso 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 5 22,7 22,7 22,7 

Às vezes 4 18,2 18,2 40,9 

Muitas vezes 3 13,6 13,6 54,5 

Sempre 6 27,3 27,3 81,8 

Não responde 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
P12_outra_forma 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 21 95,5 95,5 95,5 

Telefono para os Enc. 
Educação 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Os Enc. Educação dos bons alunos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Às vezes 4 18,2 18,2 18,2 

Muitas vezes 11 50,0 50,0 68,2 

Sempre 7 31,8 31,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Os Enc. Educação dos maus alunos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 1 4,5 4,5 4,5 

Raramente 10 45,5 45,5 50,0 

Às vezes 7 31,8 31,8 81,8 

Muitas vezes 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Os Enc. Educação dos alunos que têm mau comportamento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Nunca 1 4,5 4,5 4,5 

Raramente 8 36,4 36,4 40,9 

Às vezes 9 40,9 40,9 81,8 

Muitas vezes 3 13,6 13,6 95,5 

Sempre 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Os Enc. Educação dos alunos que têm bom comportamento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Às vezes 7 31,8 31,8 31,8 

Muitas vezes 11 50,0 50,0 81,8 

Sempre 3 13,6 13,6 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Os Enc. Educação que têm mais habilitações 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 1 4,5 4,5 4,5 

Às vezes 10 45,5 45,5 50,0 

Muitas vezes 8 36,4 36,4 86,4 

Sempre 2 9,1 9,1 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Os Enc. Educação que têm menos habilitações 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 3 13,6 13,6 13,6 

Às vezes 15 68,2 68,2 81,8 

Muitas vezes 3 13,6 13,6 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Os Enc. Educação de nível social mais elevado 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Às vezes 11 50,0 50,0 50,0 

Muitas vezes 8 36,4 36,4 86,4 

Sempre 2 9,1 9,1 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Os Enc. Educação de nível social mais baixo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Raramente 6 27,3 27,3 27,3 

Às vezes 13 59,1 59,1 86,4 

Muitas vezes 2 9,1 9,1 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Salvaguardar o direito dos Enc. Educação em participar na educação dos educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 3 13,6 13,6 13,6 

Indeciso/Sem opinião 3 13,6 13,6 27,3 

Concordo 15 68,2 68,2 95,5 

Concordo Totalmente 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Aumentar a motivação dos alunos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 3 13,6 13,6 13,6 

Indeciso/Sem opinião 2 9,1 9,1 22,7 

Concordo 13 59,1 59,1 81,8 

Concordo Totalmente 3 13,6 13,6 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Complicar a vida das escolas 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 5 22,7 22,7 22,7 

Discordo 14 63,6 63,6 86,4 

Indeciso/Sem opinião 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Garantir que as decisões tomadas pela gestão da escola são mais democráticas 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 2 9,1 9,1 9,1 

Discordo 5 22,7 22,7 31,8 

Indeciso/Sem opinião 5 22,7 22,7 54,5 

Concordo 8 36,4 36,4 90,9 

Concordo Totalmente 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Melhorar os resultados escolares dos alunos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 6 27,3 27,3 27,3 

Indeciso/Sem opinião 3 13,6 13,6 40,9 

Concordo 12 54,5 54,5 95,5 

Concordo Totalmente 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Obrigar o Ministério da Educação a colocar mais professores de apoio na escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 4 18,2 18,2 18,2 

Discordo 5 22,7 22,7 40,9 

Indeciso/Sem opinião 6 27,3 27,3 68,2 

Concordo 4 18,2 18,2 86,4 

Concordo Totalmente 1 4,5 4,5 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

Não se interessam pela vida escolar do educando 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Discordo 7 31,8 31,8 36,4 

Indeciso/Sem opinião 2 9,1 9,1 45,5 

Concordo 11 50,0 50,0 95,5 

Concordo Totalmente 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Não têm realmente tempo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Discordo 9 40,9 40,9 45,5 

Indeciso/Sem opinião 3 13,6 13,6 59,1 

Concordo 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Sentem pouca abertura da parte do Professor 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 3 13,6 13,6 13,6 

Discordo 17 77,3 77,3 90,9 

Indeciso/Sem opinião 1 4,5 4,5 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
O horário de atendimento coincide com o seu horário de trabalho 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 13 59,1 59,1 59,1 

Concordo 8 36,4 36,4 95,5 

Concordo Totalmente 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Fazem o seu papel em casa. Na escola é com o Professor 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Discordo 12 54,5 54,5 59,1 

Indeciso/Sem opinião 2 9,1 9,1 68,2 

Concordo 6 27,3 27,3 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
O educando é bom aluno. Não têm que se preocupar 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Discordo 11 50,0 50,0 54,5 

Concordo 8 36,4 36,4 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Quando vão à escola é só para ouvir dizer mal do educando 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 4 18,2 18,2 18,2 

Discordo 14 63,6 63,6 81,8 

Indeciso/Sem opinião 1 4,5 4,5 86,4 

Concordo 1 4,5 4,5 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Acham que só vão lá para ouvir. quem decide são os Professores 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 5 22,7 22,7 22,7 

Discordo 11 50,0 50,0 72,7 

Indeciso/Sem opinião 2 9,1 9,1 81,8 

Concordo 1 4,5 4,5 86,4 

Concordo Totalmente 1 4,5 4,5 90,9 

Não responde 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
P15_outro_motivo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Não se aplica 21 95,5 95,5 95,5 

Por vezes, como são famílias 
desestruturadas, não ligam à 
educação dos educandos 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Motivos para Enc. Educação irem à escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Eventos festivos na escola 3 13,6 13,6 13,6 

Participação em 
actividades/projectos 
escolares 

1 4,5 4,5 18,2 

Informações sobre o 
aproveitamento/comportame
nto 

18 81,8 81,8 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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Motivos para Enc. Educação irem à escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Participação em 
actividades/projectos 
escolares 

1 4,5 4,5 4,5 

Informações sobre o 
aproveitamento/comportame
nto 

2 9,1 9,1 13,6 

Quando o aluno tem 
problemas de 
aproveitamento 

6 27,3 27,3 40,9 

Quando o aluno tem 
problemas disciplinares 

4 18,2 18,2 59,1 

Faltas injustificadas 2 9,1 9,1 68,2 

Reuniões ordinárias entre 
Enc. Educação e Director de 
Turma 

6 27,3 27,3 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Os Enc. Educação comparecem 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Sem serem convocados 10 45,5 45,5 45,5 

Apenas quando convocados 11 50,0 50,0 95,5 

Nunca comparecem, mesmo 
convocados 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
Motivo para pouca participação dos Enc. Educação na vida da escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Imagem negativa da 
"participação" 

6 27,3 27,3 27,3 

Desinteresse pela vida 
escolar dos seus educandos 

8 36,4 36,4 63,6 

Desconhecimento dos 
deveres do Enc. Educação 

5 22,7 22,7 86,4 

Incompatibilidade entre 
horário de trabalho com o de 
atendimento 

2 9,1 9,1 95,5 

Pouca valorização da 
participação 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 

 

 



  A valorização da Relação Família-Escola 

 

 
Rita Cebolais  169 

Motivo para pouca participação dos Enc. Educação na vida da escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Desinteresse pela vida 
escolar dos seus educandos 

2 9,1 9,1 9,1 

Desconhecimento dos 
deveres do Enc. Educação 

7 31,8 31,8 40,9 

Incompatibilidade entre 
horário de trabalho com o de 
atendimento 

9 40,9 40,9 81,8 

Não responde 3 13,6 13,6 95,5 

Não sentem necessidade 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
A maioria dos Enc. Educação não revela interesse em relação à vida escolar dos seus 

educandos 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 6 27,3 27,3 27,3 

Discordo 14 63,6 63,6 90,9 

Concordo 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 

 
O Director de Turma deve desenvolver estratégias para promover o envolvimento da 

família na escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo 2 9,1 9,1 9,1 

Indeciso/Sem opinião 3 13,6 13,6 22,7 

Concordo 15 68,2 68,2 90,9 

Concordo Totalmente 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
O envolvimento da família na escola pode ajudar a reduzir situações de indisciplina 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Indeciso/Sem opinião 1 4,5 4,5 9,1 

Concordo 14 63,6 63,6 72,7 

Concordo Totalmente 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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A escola e a família têm dificuldades de relacionamento 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 2 9,1 9,1 9,1 

Discordo 16 72,7 72,7 81,8 

Indeciso/Sem opinião 2 9,1 9,1 90,9 

Concordo 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Os Enc. Educação estão sempre predispostos a envolverem-se nas actividades/reuniões 

propostas pela escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Discordo 13 59,1 59,1 63,6 

Indeciso/Sem opinião 2 9,1 9,1 72,7 

Concordo 5 22,7 22,7 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
A família deve ter uma atitude de maior colaboração com a escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo 14 63,6 63,6 63,6 

Concordo Totalmente 8 36,4 36,4 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
A família está a demitir-se do seu papel de educadora, transmitindo essa responsabilidade 

para a escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 1 4,5 4,5 4,5 

Discordo 2 9,1 9,1 13,6 

Indeciso/Sem opinião 1 4,5 4,5 18,2 

Concordo 9 40,9 40,9 59,1 

Concordo Totalmente 9 40,9 40,9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
O envolvimento da família na vida escolar do aluno pode beneficiar o seu sucesso 

educativo 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Concordo 10 45,5 45,5 45,5 

Concordo Totalmente 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  
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A escola não promove actividades que envolvam a participação da família 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Discordo Totalmente 4 18,2 18,2 18,2 

Discordo 12 54,5 54,5 72,7 

Indeciso/Sem opinião 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Estratégias a utilizar na aproximação da família à escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Contactos individuais 
frequentes entre Director de 
Turma e Enc. Educação 

13 59,1 59,1 59,1 

Reuniões dos Enc. Educação 
com o Director de Turma 

3 13,6 13,6 72,7 

Acções de formação para as 
famílias, alunos e 
professores 

4 18,2 18,2 90,9 

Dinamização de projectos 
comuns 

2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Estratégias a utilizar na aproximação da família à escola 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Reuniões dos Enc. Educação 
com o Director de Turma 

3 13,6 13,6 13,6 

Acções de formação para as 
famílias, alunos e 
professores 

6 27,3 27,3 40,9 

Dinamização de projectos 
comuns 

5 22,7 22,7 63,6 

Participação em actividades 
extra escolares 

3 13,6 13,6 77,3 

Dinamização de visitas de 
estudo 

1 4,5 4,5 81,8 

Participação em festas 
convívio 

3 13,6 13,6 95,5 

Da iniciativa da Associação 
de Pais e Encarregados de 
Educação 

1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 
Relação com Enc. Educação 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Muito Boa 8 36,4 36,4 36,4 

Boa 13 59,1 59,1 95,5 

Não responde 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 


