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Resumo 
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico [OCDE] tem dedicado 
particular interesse à educação no quadro das agendas políticas e económicas associadas 
à sociedade do conhecimento, pelo que a medida de política educativa Escola a Tempo 
Inteiro [ETI], incide nos domínios prioritários de intervenção estratégica de inovação e 
melhoramento das competências básicas preconizados por aquela organização 
internacional. A medida ETI, através de um conjunto de experiências abrangidas pelas 
designadas Atividades de Enriquecimento Curricular [AEC], procura assim responder às 
necessidades das famílias, garantindo aos seus educandos um serviço educativo de 
qualidade e apoio ao estudo ao longo de todo o período escolar diário.  
Pretende-se, com este trabalho, analisar o modo como a medida Escola Tempo Inteiro foi 
implementada num agrupamento de escolas da Região da Grande Lisboa e em particular 
a perceção de pais e professores relativamente à sua eficácia/eficiência e respetivo 
impacto. Foram inquiridos duzentos e vinte e dois pais e encarregados de educação de 
alunos do 1.º ciclo, através de questionário, e realizadas entrevistas semi-diretivas a uma 
amostra de dez professores com experiência de AEC. A análise dos questionários aos pais 
e encarregados de educação recorreu ao modelo das classes latentes, tendo as 
entrevistas aos professores sido submetidas a uma análise de conteúdo temática simples.  
De acordo com os resultados, os inquiridos, pais e professores, valorizam as finalidades 
da medida ETI, sublinhando a sua efetiva importância do ponto de vista de adaptar os 
tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades 
das famílias, assegurados por atividades complementares das aprendizagens. Todavia, 
levantam algumas dúvidas quanto à sua eficácia/eficiência, designadamente porque nem 
sempre encontram no terreno as infraestruturas, equipamentos e recursos adequados à 
ação/implementação da medida. 


