
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
A Gestão Escolar, o Papel do Diretor 

e a Participação dos Pais na Socialização dos 
Alunos. 

 

Autor – Licenciado Agostinho Sequeira Guedes 

Orientadora – Professora Doutora Alice Donat Trindade 

 
 

Relatório Profissional para obtenção de grau de Mestre  

em Administração Pública - MPA 

 

 

 

Lisboa 

2012 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 



 

 

 

 

 

 

MESTRADO 

 

MPA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

 
 

Relatório Profissional 

 
 

A GESTÃO ESCOLAR, O PAPEL DO DIRETOR 

E A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS. 

 

 

 

Autor – Licenciado Agostinho Sequeira Guedes 

 
 

Orientadora – Professora Doutora Alice Donat Trindade 

 

Lisboa  

Setembro  2012 

 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERIR CIDADÃOS COM CONSCIÊNCIA 

 

“A Cidadania é responsabilidade perante nós e perante os outros, consciência de deveres e de 

direitos, impulso para a solidariedade e para a participação, é sentido de comunidade e de 

partilha, é insatisfação perante o que é injusto ou o que está mal, é vontade de aperfeiçoar, de 

servir, é espírito de inovação, de audácia, de risco, é pensamento que age e ação que se pensa”. 

Jorge Sampaio 

 

 

 



AGRADECIMENTOS  

 

Desenvolver  um  trabalho de investigação, seja de que natureza for, exige  perseverança  e  

força  de  vontade  para  não  nos  deixarmos vencer  pelas múltiplas  dificuldades  com as quais 

somos confrontados.  Neste sentido, para  além  da  força  interior, são muito importantes todos 

aqueles que, de alguma forma, nos ajudam a não desistir, pelo que gostaria de expressar os 

meus agradecimentos aos mesmos.  

Agradeço,  por conseguinte,  à  minha  orientadora,  Professora Doutora  Alice Trindade,  por  

todo  o  apoio  que me prestou, sem o qual não teria chegado ao momento em que me encontro 

de reta final do presente trabalho.  

Agradeço a todos os que partilharam comigo o seu empenho e colaboração na recolha de dados 

necessários para a componente prática deste relatório.  

Agradeço, particularmente, ao meu adjunto de direção, António Leite, a extrema dedicação no 

tratamento dos dados, na componente prática do presente trabalho. 

Agradeço aos meus colegas do órgão de Direção a que pertenço as palavras de alento para 

continuar esta caminhada. 

Agradeço aos meus amigos todas as palavras de ânimo que, em alguns momentos, foram a 

motivação necessária para continuar.  

Agradeço aos meus pais por me terem ensinado o valor do trabalho.  

Finalmente, mas sempre em primeiro lugar, agradeço à minha família que sempre me deu todo o 

apoio para este desafio acrescido que, numa situação profissional a tempo inteiro na gestão 

escolar, se transforma numa tarefa sem par. 

Obrigado.  

 

Agostinho Guedes 

Vila Nova de Gaia, setembro de 2012 



 

 

RESUMO  

  

O Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 224/2009, de 11 de 

setembro e, mais recentemente, pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, no  seu preâmbulo, 

assume-se como o normativo que  veio  reforçar  a  autonomia  e  a  participação  da  

comunidade  na gestão da  Escola.  Com  a introdução da  figura do Diretor, pretende-se  reforçar  

a  liderança, esperando-se que daí  resulte uma maior eficácia da execução das medidas de 

política educativa e do serviço público da educação.  

Com  este  trabalho  pretende-se  analisar  as  consequências  da  implementação  do  

referido normativo na organização escolar e na sua interação com os alunos e as suas  famílias.  

 

Palavras-chave: gestão escolar, papel do diretor, autonomia das escolas, liderança, participação, 

socialização.   

 

 

 

 

Abstract 

 

The Decree-Law No 75/2008 of April 22, amended by the Decree-Law No 224/2009 of 11 

September and, more recently, by the Decree-Law No137/2012 of July 2, in its preface it is 

assumed as the standard that comes to reinforce the autonomy and community participation in 

school management. With the introduction of the Director’s role, it is desired to strengthen the 

leadership, it is expected that this results in a more efficient implementation of measures of 

educational policy and public service education. 

This work aims to analyze the consequences of implementing the said process in school 

organization and their interaction with students and their families. 

 

Keywords: school management, the director’s role, school autonomy, leadership, participation, 

socialization. 

 



 

 

Preâmbulo 

 

“As escolas de qualidade entendidas como as que possuem um elevado grau de realização 

escolar, de participação comunitária e cívica, de desenvolvimento pessoal, de dinâmica cultural e 

de intervenção no meio onde se inserem, são as que conseguem envolver toda a comunidade 

educativa na vida da escola.” 

Carlos Brito (1991) 

 

 

 

Os contextos mudaram. A sociedade mudou! Hoje, a escola acolhe todos, contudo não ensina 

todos! Os sujeitos de aprendizagem são cultural e etnicamente diferenciados, (trans)portadores 

de hábitos mentais e esquemas de pensamento próprios para além de conhecimentos não 

escolares resultantes das suas vivências significativas. Exige-se da escola uma reflexão 

permanente sobre a adequação, o aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos métodos, 

processos e técnicas de educação. As abordagens educativas devem, a um tempo, favorecer a 

construção do conhecimento e as aprendizagens significativas, e o desenvolvimento pessoal e 

social, por forma a garantir a equidade social e uma maior equiparação e/ou igualdade de 

oportunidades e, bem assim, a preparação para o exercício pleno da cidadania. 

É neste contexto que a Escola [Secundária Inês de Castro] tem de (re)visitar a sua estrutura 

organizativa, as suas práticas, os seus modelos operacionais, refletir sobre o próprio conceito de 

educação subjacente ao ato de ensinar, promovendo uma cultura de Gestão da Qualidade na 

prestação da educação, em ordem à obtenção de um maior e melhor sucesso educativo. Este 

novo modelo de gestão prefigura uma “nova organização da educação”, quebrando, de alguma 

forma, o racionalismo normativo e a estrutura hierarquizada característica do funcionamento das 

escolas, promovendo a mudança dos valores e dos comportamentos. 

Nos últimos anos, tem vindo a verificar-se nas escolas públicas do país uma diminuição do 

número de alunos, o que provoca um efeito novo no corpo docente, com professores do quadro 

"titulares de vagas zero". Isto pode levar a que, num horizonte não muito longínquo, as famílias 

passem a escolher a escola para os seus filhos (e vão certamente fazê-lo). E essa escolha terá 

necessariamente por base exigências de qualidade demonstrada, através de indicadores de 

desempenho da escola aos seus vários níveis, quer ao nível dos resultados escolares dos alunos 

observados, através das notas que obtêm sobretudo em exames nacionais, quer ao nível dos 

perfis de competências adquiridas pelos alunos, designadamente para fins de empregabilidade ou 

de prosseguimento de estudos. 



No contexto da escola, o aluno é o destinatário/utente primeiro dos serviços de educação 

prestados pelo estabelecimento de ensino - é o "cliente de fim de linha". A satisfação dos 

interesses e das necessidades (atuais e potenciais) e expectativas dos alunos é o objetivo 

prioritário da escola: os processos de ensino e de aprendizagem devem ajustar-se 

constantemente e de forma flexível às necessidades específicas daqueles, melhorando a 

qualidade das aprendizagens através de estratégias adequadas às suas necessidades, 

promovendo uma gestão curricular diferenciada e contextualizada na escola e nas turmas, 

desenvolvendo o trabalho cooperativo entre os professores quer a nível departamental, quer a 

nível dos conselhos de turma, delineando-se estratégias adequadas à turma. 

A sociedade é o árbitro final da qualidade do "produto" e do serviço prestado pela escola; é 

aquela que avalia, em última instância, a adequação das competências adquiridas pelos 

"destinatários" da educação ao desempenho profissional e ao exercício da cidadania. 
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PARTE I - Introdução geral  
 

1.Reflexões de um diretor 
 

Em busca de soluções urgentes podia ser o tema para um diário de um diretor de escola 

pública portuguesa. 

Os largos anos de desempenho nesta qualidade dão-nos algum espaço de decisão nas 

várias vertentes de gestão escolar. 

A constante mobilidade dos desenhos curriculares e as ausências de sustentabilidade no 

que concerne ao ato pedagógico e ao protótipo da governação interna de cada contexto educativo 

levam-nos a refletir constantemente sobre o processo e o modelo, sendo certo que as perdas de 

energia são enormes. 

Sabedores dos vários atores que intervêm no quotidiano da escola, acreditamos que com 

a família mais próxima dos seus filhos a comunidade escolar sairá mais enriquecida e o ambiente 

educativo tornar-se-á mais equilibrado e mais saudável.  

O clima de escola é o resultado do trabalho de casa. Socialmente falando, estamos em 

condições de afirmar, pela experiência no terreno, melhor dizendo, em vários terrenos, que 

quanto maior é o capital familiar e o seu equilíbrio, maior é o desempenho dos nossos alunos. Os 

hábitos de trabalho apreendidos em casa são complementarizados na escola com maior ou 

menor esforço, de acordo com as destrezas anteriormente desenvolvidas no seio familiar. 

Pensar-se que a escola é culpada do desaire académico dos nossos jovens é um erro 

tremendo, mas já será razoável se se considerar que há uma relação de causa e efeito entre o 

que se faz em casa e o que se desenha na escola. 

Ao Estado pede-se que crie um clima de sustentabilidade e de sequencialidade naquilo 

que deve ser transmitido ao nível do conhecimento e que defina regras muito objetivas no 

processo avaliativo, promovendo nas gerações futuras um clima efetivo de desenvolvimento de 

competências ao nível do que se pretende ser de qualidade, capacitando, assim, a nossa 

sociedade futura para os desempenhos naturais no desenvolvimento da nossa economia e na 

conservação da nossa memória coletiva, como o são, sem dúvida, as áreas ligadas à cultura. 

Aspetos relacionados com a estética são relevantes para a perpetuação de um povo. Sabemos 

que a cultura tem um alto preço, mas não perpetuação sem memória. É por isso que nas escolas 

se veem, agora mais do que nunca, iniciativas que promovem a criação do Museu escolar, a 

abertura das bibliotecas à comunidade educativa, a promoção de escritor do mês, o encontro com 

personalidades públicas para debates, enfim, existem várias ações escolares pretendendo-se que 
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as mesmas sejam promotoras do desenvolvimento cultural e de identificação local de cada projeto 

educativo. 

Ao longo dos vinte e sete anos ao serviço da educação, catorze dos quais enquanto 

gestor, guardamos memórias fantásticas e enriquecedoras, sobretudo pelo efeito que têm no 

crescimento da qualidade da nossa ação. 

Na verdade, a experiência desse quotidiano é decisiva no que respeita à competência exigida 

para tal tarefa. 

Ser docente antes de ser gestor escolar é uma mais valia na perceção interna dos 

processos que regulam a escola e o ato de ensinar. 

Muito do que se pede ao gestor escolar, hoje em dia, é pelo facto da Tutela saber que tem 

gestores escolares que são professores, e, portanto, o seu trabalho está facilitado. 

Retomando a relação da escola com a família e a inerente corresponsabilização, é 

particularmente interessante tentar perceber o papel dos pais na socialização dos seus filhos e a 

forma como atuam para que ajudem no reforço do seu  desenvolvimento de competências. 

Neste relatório profissional, procurar-se-á perceber como evoluem esses contributos e 

como poderemos melhorar essa participação. 

 

2. Razões de um projeto 
 

Um Projeto acontece sempre que há necessidade de proceder a mudanças. 

Nada se transforma se nada existe. 

A Escola funciona enquadrada num conjunto de processos, de rituais, de reproduções 

suportados pela orientação normativa, ditada pela Lei. É nesse âmbito que a Escola procura 

desenvolver as suas atividades, nas vertentes de gestão pedagógica, didática, cultural e técnico-

administrativa. 

Uma escola com projetos é uma organização que aceita desafios e revela, desde logo, 

inconformismos por parte dos seus agentes. Os seus projetos são tanto mais ricos quanto 

maiores forem as entregas de cada recurso humano a quem é entregue uma parte da sua 

construção. 

Se refletirmos um pouco sobre vocábulos como “desafios”, “processos”, “procedimentos”, 

“produtos/resultados”, “inovação”, “investimento”, “custo/benefício”, “entrega(s)”, “sociedade 

educativa”, “valor social”, “capital educativo”, facilmente percebemos a necessidade da existência 

de projetos numa escola. 

Projeto Educativo, Projeto Curricular de Escola, Projeto Curricular de Turma, Projeto TEIP 

II, Projeto Nacional da Matemática, Projeto CRIE, Projeto Tecnológico de Educação, Projeto de 

Modernização Escolar, Projeto de Autoavaliação de Escola, Projeto de Articulação Pedagógica, 

Projeto de Acompanhamento Disciplinar e de Aprendizagem (G.A.A. e EMIP-‘s), Projetos de 
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Desenvolvimento Educativo e Clubes são ferramentas específicas que ajudam na continuidade 

dos processos internos numa perspetiva de mudança, de inovação e de adequação às atuais 

necessidades da Sociedade Educativa. 

Em síntese, os processos continuam a cadenciar o quotidiano escolar, garantindo a sua 

história de vida e os projetos surgem na organização na qualidade de agentes de mudança. 

Com esta visão estratégica assiste-se à projeção de uma nova escola, com um novo rosto, 

que visa responder a vários problemas detetados, particularmente nos últimos anos. 

Este projeto que se enquadra num plano de âmbito alargado, sob a forma de Contrato-

Programa, visa solucionar constrangimentos de organização espacial, de funcionamento e de 

gestão atitudinal e comportamental. 

Em última análise, o investimento financeiro que suporta a resposta àqueles problemas 

espera contrapartidas substanciais que se inserem na melhoria da qualidade da gestão dos 

recursos disponíveis, designadamente, os recursos humanos, os recursos financeiros, os 

recursos técnico-pedagógicos, as parcerias e os recursos físicos. 

Como conclusão, apontam-se algumas questões importantes para o bom desempenho da 

Comunidade Escolar: 

 É fundamental para a melhoria da qualidade escolar ter uma escola moderna, adequada 

aos novos desafios e aos novos procedimentos; 

 É importante pensar-se a escola como resposta natural ao disfuncionamento social; 

 A escola deve preocupar-se em organizar-se, pedagogicamente, de forma a transmitir 

competências e saberes aos seus interessados (jovens e adultos), inovando as suas 

práticas; 

 A escola, que se enquadra num território educativo de intervenção prioritária, deve assumir 

o papel de “Escola que constrói a sua Autonomia”; 

 Cabe à escola estabelecer o seu  grau de autonomia desejada. 

     A relação escola-família norteou o presente trabalho de investigação que pretendeu 

identificar indicadores promotores do envolvimento dos pais/encarregados de educação na 

socialização dos alunos/filhos. 

     A escola onde exerço funções de Diretor, há já onze anos, serviu de contexto para o 

estudo empírico que integrou jovens dos oitavos e nonos anos de escolaridade com níveis de 

participação dos pais, sensivelmente diferentes, de acordo com o nível etário e ano de 

escolaridade dos alunos. 

 A metodologia adotada enquadrou-se na aplicação de inquéritos aos alunos e aos 

respetivos pais e encarregados de educação. 

 Através da análise e confronto dos dados recolhidos foi natural a constatação dos 

resultados esperados quanto à participação e envolvimento dos pais e encarregados de 
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educação, tendo a análise da correlação de dados confirmado as expetativas iniciais. 

Globalmente, todos eles, veem a escola como local fundamental para a formação integral do 

indivíduo e têm um elevado sentido de pertença. O seu envolvimento no contexto escolar é 

considerado um fator preponderante no desenvolvimento global, seja a nível cultural, seja a nível 

social. 

 No que respeita aos pais, parece haver ainda muito trabalho de casa a realizar para que o 

seu grau de envolvimento na socialização dos seus filhos no contexto escolar seja amplamente 

reconhecido. 

 A insuficiente presença dos encarregados de educação na escola dos seus filhos, como 

provam diversos estudos, pode ter reflexos no respetivo sucesso educativo. 

 Um acompanhamento mais atento do desempenho dos educandos por parte dos 

respetivos encarregados de educação contribuirá, certamente,  para a redução do insucesso, da 

indisciplina, do absentismo e do abandono escolares e contribuirá para um melhor desempenho 

da sociedade adulta, minorando custos adicionais na formação. 

 Através da realização do presente Relatório Profissional pretendeu-se compreender 

melhor a relação escola-família, tendo consciência da complexidade que a temática representa. 

 Paralelamente, considerou-se que ao refletir com mais profundidade sobre esta relação 

pouco pacífica, o desempenho profissional torna-se mais rico e mais assertivo. 

 Atualmente, os pais têm uma presença na escola, através dos vários órgãos de gestão: 

conselho geral, conselho pedagógico ( este acaba de ser alterado ), conselhos de turma e 

associações de pais. Mas a participação dos pais traduz-se num verdadeiro envolvimento na 

escola ou será apenas uma presença que responde às exigências da legislação? 

 Esta e outras questões, envolvendo os pais e os alunos, colocam-se no quotidiano de 

qualquer escola.  

 

3. O clima organizacional 
 

 A presente reflexão aborda a problemática do clima organizacional e a sua importância em 

meio escolar. 

 Assim, analisa o conceito de clima organizacional e escolar na perspetiva de vários 

autores com relevo nesta área de investigação, assim como, as variáveis do clima, os tipos de 

clima e os efeitos do clima. 

Por fim, faz uma abordagem contextualizada, em meio escolar, refletindo aí a 

complexidade, a pertinência e a influência que tem o clima na vida escolar, ao nível dos alunos, 

dos pais e dos professores. 
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4.  O Conceito de Clima 
 

A maioria dos autores faz apelo às perceções que os atores organizacionais têm da sua 

organização, quando se referem ao clima. 

Assim, o clima organizacional reporta-se às perceções dos atores escolares em relação às 

práticas existentes numa dada organização. (Brunet 1995, p. 128) 

 Dessler (1988, p. 183) também vai no mesmo sentido quando  diz que “o clima 

organizacional representa, pois, as perceções que o indivíduo tem da organização para a qual 

trabalha e a opinião que formou dela em termos de autonomia, estrutura, recompensas, 

consideração, cordialidade, apoio e abertura”. 

 Outro autor, referindo-se ao funcionamento da empresa escolar considera que:  

 

O clima psicossocial da empresa escolar é o conjunto de tudo aquilo que os professores intuem de 

que se apercebem quanto ao funcionamento da referida empresa. Cada membro do 

estabelecimento escolar contribui para o clima que nele reina e cada um aprecia-o segundo os seus 

próprios critérios (idade, educação, aspirações, necessidades e valores pessoais ...). O clima da 

empresa resume as perceções individuais elaboradas a partir dum contexto real comum  (Gaziel 

1987, p. 37) 

 

 Também, para Richard et all (1989, p. 27), são relevantes as perceções dos atores, 

quando salienta:  “assim, as perceções dos alunos, dos professores e dos diretores permitem 

identificar o clima psicossocial de cada escola”. 

 Finlayson (1981, p. 123) diz que  

 

Impressões intuitivas funcionam como um certo número de indicadores – a forma como os alunos se 

comportam entre si, a maneira como os alunos respondem às questões que lhe são postas, a 

maneira como os alunos se deslocam na escola e como se comportam no recreio, a maneira como 

as visitas são recebidas – para só citar algumas dessas impressões. 

 

 Os membros de uma organização têm perceções comuns sobre o clima dessa 

organização, como salienta Zabalza-Beraza (1996, p. 271): “as relações que existem entre os 

membros de uma organização e o conhecimento mútuo que possuem têm um papel importante 

na definição da perceção do «clima» que se generaliza no grupo”. 

 Bergeron et all. (1979, p. 290) dizem que o clima é relativamente permanente, dando à 

organização uma determinada personalidade, definindo, assim, como a seguir se transcreve: “um 

conjunto de características objetivas e relativamente permanentes da organização, descritas e 



Parte I- Introdução geral 

– Agostinho Guedes, Relatório profissional, ISCSP, Lisboa 2012 –  

15 

compreendidas pelos membros da organização, e que darão uma determinada personalidade à 

organização, influenciando o comportamento e as atitudes dos seus membros” (ibidem). 

 Os investigadores ainda não chegaram a uma única definição de clima. Calado e Sousa 

(1993, pp. 201-202) enumeram um rol de autores com as suas definições, que, tendo pontos 

comuns, divergem de autor para autor. 

 

Muitos autores falam de perceções, outros de descrições, de características organizacionais, de 

representações ou ainda de comportamentos, atitudes, sentimentos. Uns referem-se a fenómenos 

individuais, outros a grupais, outros ainda a temas organizacionais mais vastos (ibid., p. 201). 

 

 Teixeira (1995, pp. 165-166), depois de enumerar uma série de autores em que a palavra 

“perceção“ é a que aparece com mais frequência na definição de clima, leva-nos a concluir que 

na perspetiva destes autores e também dos já citados anteriormente se destaca uma componente 

subjetiva do conceito de clima. 

 Carvalho (1992, p. 26), citando Halpin e Croft, Cohen e Mannion, Strivens, Brunet, afirma:  

 

Nestas referências, que assentam em constatações do senso-comum, encontramos alguns 

elementos na conceptualização do clima de escola: existe uma `atmosfera´, um `ambiente´, um 

`tom´, que operam sobre os indivíduos de tal modo que neles determinam uma tomada de posição 

ou um desempenho particular. O melhor exemplo dessas características associadas ao conceito de 

clima é dado pela definição clássica e mais divulgada do conceito, feita através da analogia ´clima-

personalidade´: o clima de escola está para a organização como a personalidade está para o 

indivíduo. Face a este tipo de conceptualização têm-se erguido as críticas em torno da sua 

imprecisão e do seu carácter tautológico. 

 

  Calado e Sousa  (o.c., p. 209) dizem que há consenso em vários autores realçando que 

“num nível individual, o clima é uma perceção sumária do ambiente de trabalho”. 

  Perante o exposto, estamos em crer que se afigura pertinente, então, afirmar que cada 

ator organizacional sente o clima de maneira própria e que o conceito de clima é, ainda, de difícil 

definição. 

 

 

5. Variáveis do Clima Organizacional 
 

 Para Brunet (1995, pp. 126-127) “o clima faz parte de um fenómeno cíclico em que os 

efeitos que provoca se repercutem na sua génese”. Este autor identifica três grandes variáveis 

determinantes: 



Parte I- Introdução geral 

– Agostinho Guedes, Relatório profissional, ISCSP, Lisboa 2012 –  

16 

 a estrutura, que representa as características físicas de uma organização, a medida de 

controlo, os níveis hierárquicos, a especialização das funções, a dimensão dos 

departamentos, o grau de centralização, o programa escolar; 

 o processo organizacional, que se reporta à forma de gestão dos recursos humanos, 

nomeadamente, a liderança, a comunicação, a resolução de conflitos, a seleção, a 

coordenação, as recompensas, o estatuto e relações de poder, o projeto educativo; 

 a variável comportamental, responsável pela produção do clima, de que fazem parte os 

funcionamentos individuais, nomeadamente, as atitudes, a personalidade, as capacidades, 

e, os funcionamentos do grupo, nomeadamente, a estrutura, a coesão, as normas, os 

papéis. 

Estas variáveis concorrem para a formação das dimensões do clima organizacional, 

podendo produzir os seguintes efeitos: 

 resultados  individuais, nomeadamente, satisfação, rendimento, qualidade de vida; 

 resultados de grupo, nomeadamente, coesão, moral, resultado; 

 resultados organizacionais, nomeadamente, rendimento escolar, eficácia, adaptação, 

evolução (cfr. o.c., pp. 127) 

Desta análise, poderemos concluir que os atores organizacionais são os protagonistas do 

clima que se verifica numa organização, sendo, simultaneamente, cada um a seu modo, os seus 

primeiros intérpretes, assim como os intervenientes diretos desse mesmo clima. 

 

 

6. Tipos de  Clima 
 

 Segundo Brunet (1995, p. 130), Likert aborda o clima em função de oito dimensões : 

 1) os métodos de direção; 

 2) a natureza das forças de motivação; 

 3) a natureza dos processos de comunicação; 

 4) a natureza dos processos de influência e de interação; 

 5) o modelo utilizado para a tomada de decisões; 

6) a estratégia de definição dos objetivos e das normas organizacionais; 

7) o processo de controlo utilizado;  

8) a definição dos objetivos de desempenho e de aperfeiçoamento”.     

Da combinação destas oito dimensões, Likert, ainda segundo BRUNET (ibidem), refere-se 

a dois tipos de clima que denomina de fechado e de aberto. E, subdividindo-os, ainda, estabelece 

uma escala contínua que vai do fechado (sistema muito autoritário) ao aberto (sistema muito 

participativo), nomeadamente, sistema 1 – autoritarismo explorador, sistema 2 – autoritarismo 
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benévolo, sistema 3 – carácter consultivo, sistema 4 –  participativo de grupo (cfr. o.c.,  pp. 130-

131). 

No sistema 1 – autoritarismo explorador, a direção fixa os objetivos toma decisões e não 

confia nos professores. O ambiente é de receio (ibid.,  p. 130). 

No sistema 2 – autoritarismo benévolo, a direção tem uma confiança condescendente, 

delega alguns poderes, facilita a participação nos níveis intermédios e tem o controlo centralizado 

(ibid.,  p. 131). 

No  sistema  3 – de caráter consultivo, a direção tem confiança, permite a participação 

para decisões gerais e delega aspetos importantes de controlo de cima para baixo (ibid.,  p. 130). 

No sistema 4 – participativo de grupo, a direção tem plena confiança, as decisões são 

tomadas a todos os níveis com o contributo dos atores escolares, a comunicação é fluida e o 

controlo é exercido pelos diferentes níveis hierárquicos (ibid.,  p. 131).   

 

 

7. Efeitos do Clima 
 

Para Brunet (1995, pp. 132-133), o clima organizacional parece ter grande influência na 

satisfação, no rendimento e na motivação dos atores organizacionais. BRUNET (ibid., p. 133) dirá 

que “o clima organizacional tem um efeito direto e determinante sobre a satisfação e o rendimento 

dos membros de uma organização”. E, ainda, BRUNET (ibidem), referindo-se à motivação, diz 

que “a perceção do ambiente provoca também efeitos sobre o estado motivacional de um ator” 

(ibid., p. 132). 

 Brunet aponta as principais características que poderão influenciar a satisfação: 

 “ - o tipo de relações interpessoais; - a coesão do grupo de trabalho; o grau de implicação 

na tarefa ; - o apoio recebido no trabalho” (ibid., p. 133). 

No tocante à relação clima e rendimento, torna-se mais difícil ver a influência, visto que 

diversas variáveis pessoais podem estar na origem do rendimento (cfr. o. c., p 133). 

  No entanto, segundo Brunet, Bowers e Likert “demonstraram que as organizações 

altamente produtivas se caracterizam, geralmente, por um clima de participação bastante 

elevado”. E, dirá, ainda, Brunet que outros investigadores, nomeadamente, Ogilvie & Sadler e 

Stewart, “revelaram a importância para o sucesso escolar dos alunos e para a eficácia 

administrativa das escolas de um clima organizacional aberto”. 

Brunet, refere-se, também, a vários estudos, em função das dimensões “ecologia, meio, 

sistema social e cultural” (ibid., p. 134), adiantando que 

 

As variáveis ecológicas têm uma relação fraca ou inconsistente com os resultados escolares; ao 

nível das variáveis do meio (indivíduos e  grupos), parece que as características dos professores 
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(preparação e salários) e das escolas (origem social dos alunos, contexto socioeconómico) têm 

pouca influência sobre os resultados escolares”; no que se refere às variáveis do sistema social 

parece que boas relações entre os diferentes atores escolares favorecem o sucesso escolar 

(ibidem); ao nível das variáveis da cultura é provável que os seguintes aspetos exerçam um 

impacto positivo sobre os resultados dos alunos: a ajuda do professor; as normas de grupo e a 

cooperação, as atitudes favoráveis; as recompensas e os louvores; um consenso entre os 

professores, os alunos e a direção a nível dos programas e da disciplina; objetivos bem definidos 

(ibidem). 

 

Outro autor afirmará que  

 

... qualquer observador atento da problemática escolar conclui que nas escolas em que existe um 

sentido de partilha e de cooperação, hábitos de trabalho em comum, espírito de equipa, existe, 

também, maior motivação dos diversos atores do processo educativo e maior satisfação no trabalho. 

(Teixeira 1995, p. 166) 

 

Carvalho (1992, p. 45) diz que Brookover et all associam “os bons resultados escolares à existência 

de um bom clima social de escola caracterizado pela presença de uma perspetiva positiva e partilhada dos 

professores, diretores e alunos, face à concretização das aprendizagens e à obtenção de bons resultados”. 

 

 

8. Contextualização do Clima de Escola 
 

 Na organização escolar, o clima é percecionado de modo muito evidente. De facto é aqui 

que as relações humanas são mais intensas com um grande número de intervenientes, ao nível 

dos professores, da direção, dos alunos, dos pais, do pessoal não docente, das associações de 

pais e de alunos. 

 Nesta diversidade de interações, também é aqui que se constroem diferentes climas, - os 

climas da sala de aula, os climas da sala de professores e o clima social da escola. No clima 

social da escola interagem todos os intervenientes da comunidade escolar, sendo todos 

responsáveis pela construção do clima da escola. 

 Na instituição escolar há, pois, muitos atores que desempenham e representam vários 

papéis, consoante  as funções e o estatuto de cada um. 

 Numa escola básica, onde a socialização dos alunos é muito intensa, há sempre o 

envolvimento de todos os atores educativos, que diariamente se confrontam com a resolução de 

conflitos, interagindo, assim, socialmente, num ambiente inevitavelmente relacional. 

Na organização escolar, cada um tem a sua representação mental do estatuto e do papel 

que desempenha, tendo, também, a perceção de que os seus pares representam o mesmo papel 
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e o mesmo estatuto. Identificam-se, por conseguinte, com uma perceção comum do clima que 

emerge nessa escola. Nasce, assim, a perceção e a construção dum determinado clima que é 

intuitivamente percebido e assumido pelos membros da organização escolar. São, portanto, estes 

atores organizacionais que constroem e reconstroem o clima que se vive e se respira numa 

determinada escola. Ele está diretamente ligado às conceções de vida, de cultura e do meio 

social de que são originários todos aqueles que interagem na escola, incluindo-se nestes os 

próprios alunos. 

 As nossas escolas estão a tender, cada vez mais, para climas mais abertos. A 

participação dos agentes educativos na vida da escola é cada vez mais exigente. Os pais sentem, 

também, a responsabilidade que têm no acompanhamento dos seus filhos na vida escolar, e, por 

isso, fazem chegar à instituição as suas preocupações e angústias. E, já, ninguém fica indiferente 

quando estas preocupações são comunicadas à escola, mesmo aqueles que ocupam os cargos 

de menor responsabilidade. 

 Na verdade, temos vindo a verificar, na escola onde exercemos funções de diretor, que há 

uma grande solidariedade do pessoal não docente em relação aos alunos. Esta situação é notória 

no dia a dia, particularmente quando surge um determinado problema com um aluno, em que se 

verifica uma disponibilidade imediata para prestar, por exemplo, os primeiros socorros, 

acompanhar ao hospital, avisar a família do sucedido, etc., o que faz a diferença com a sociedade 

em que vivemos. 

 Nas escolas em que há um clima de segurança, os pais e os alunos sentem-se seguros, 

facilitando, assim, uma melhor e mais eficaz socialização e, por isso, melhores aprendizagens. 

Isto acontece, também, entre outros aspetos, porque há um clima aberto, em que todos sabem as 

responsabilidades que têm e, uma vez interiorizadas, assumem-nas, naturalmente, nos 

momentos críticos e precisos da vida escolar.   

 O papel do diretor nas escolas tem-se vindo a modificar ao longo das últimas décadas. As 

mudanças que estão a afetar o conjunto do sistema educativo incidem especialmente na figura do 

diretor, que tem de encontrar um difícil ponto de equilíbrio entre as pressões externas e os 

problemas levantados pela sua própria comunidade educativa. Face a uma visão do diretor 

definida pelas suas características pessoais de eficácia e dinamismo, a sua capacidade de 

organização e a sua habilidade para gerir os problemas da escola, começa a definir-se um estilo 

diferente de exercer as funções diretivas, mais baseadas na vontade de unir vontades em 

projetos partilhados, na sensibilidade ante novas situações, na habilidade para adaptar o 

funcionamento da escola aos objetivos a que se propõe, na capacidade de compreender a cultura 

da escola e promover a mudança. 

É perante esta necessidade de envolvência de escola e vontade de inovar, sempre que 

necessário, que achamos pertinente apreciar o papel dos pais e encarregados de educação e, de 

uma forma geral, todos os envolvidos. 
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 Desta forma, tentamos compreender os diferentes climas organizacionais e as suas 

implicações na organização escolar. 

 Os estudos dos investigadores que analisámos, indicaram-nos a importância que tem um 

bom clima escolar, na motivação, no rendimento e na satisfação de todos os atores – alunos, 

professores e pessoal não docente. 

 Ficamos com a convicção de que os climas escolares abertos favorecem o bem estar das 

pessoas, ao mesmo tempo que contribuem para a assunção das responsabilidades que a cada 

um cabe no exercício das suas funções. 

 

 

 

 

9. O estado da educação 
 

 A Educação tornou-se o centro de todas as preocupações sociais. 

 Hoje, com a escolaridade obrigatória até ao décimo segundo ano, os pais têm consciência, 

cada vez mais, da importância da Escola para os seus filhos. 

 Com, praticamente, todos os jovens inseridos na Escola, quase ninguém ficará de fora do 

que se passa nesta importante e maior instituição social. 

 O facto de a Educação ser da responsabilidade da instituição escolar, mas, também, da 

instituição familiar, levou-nos a investigar no âmbito da participação dos pais. 

 Partimos, assim, da convicção de que é importante a participação dos pais nas vidas 

escolares dos seus filhos. 

 Por conseguinte, teremos sempre no horizonte da presente investigação os pais e os 

alunos, designadamente, a participação dos pais e a socialização dos alunos. 

 Desenvolveremos o nosso estudo em dois capítulos: o primeiro, de aprofundamento 

teórico, em que consultaremos autores consagrados nesta área de investigação; o segundo, de 

investigação prática, em que registaremos as opiniões dos alunos e dos pais. 

 Sendo, portanto, a participação dos pais e a socialização dos alunos o objeto de estudo 

para o nosso caso,  o nosso corpus  centrar-se-á na legislação que confere os direitos e deveres 

à participação dos pais na educação dos seus filhos; centrar-se-á nas opiniões dos alunos e dos 

pais sobre a participação destes na vida escolar dos seus filhos, bem como nas perceções dos 

alunos sobre  os seus próprios desempenhos escolares, que serão recolhidas, por inquérito, 

através de questionário. 

 Os textos legais que analisaremos serão, entre outros, A Constituição da República 

Portuguesa; A Lei de Bases do Sistema Educativo e o modelo de administração e gestão das 

escolas.  
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10. Escola, família e comunidade 
 

Escola, família e comunidade são as três peças de um puzzle que, aparentemente, é 

pequeno, mas que, pela sua densidade de conteúdo, representa um conjunto grandioso e de 

verdadeira importância na educação dos jovens. 

Para compreendermos a importância que reveste este jogo de encaixes, é relevante 

partirmos da origem do aluno: a família. Esta surge associada aos momentos cruciais da vida – 

nascimento, crescimento e morte – mas é essencialmente um espaço privilegiado de 

aprendizagens e de interações que se vai construindo e que culminará numa identidade própria e 

específica. 

Tal como a escola, a família também tem uma organização e uma estrutura que se 

articulam. Alarcão (2006, p. 49) aplica à família noções de organização referindo que esta se 

reporta “ao conjunto de relações que constituem o edifício familiar nos seus componentes 

básicos.” Continuando a utilizar uma linguagem metafórica, a autora acrescenta   

 

Essa organização engloba os alicerces (família de origem e família extensa), os andares (família 

nuclear e os seus subsistemas) e o telhado (finalidades da família nuclear), assim como o conjunto 

de relações estabelecidas entre estes vários componentes e cujo cálculo foi necessário para 

estabelecer o tamanho do edifício, o tipo de materiais a utilizar na sua construção e a orientação da 

casa (história familiar, mitos familiares, segredos familiares). O espaço envolvente (ruas de acesso, 

parques de estacionamento, espaços verdes, mercearia, etc.) fala-nos já das relações que a 

organização familiar tem com outros sistemas.  (Alarcão 2006, p. 49) 

 

Em paralelo com essa organização a família estrutura-se entre si. Para Alarcão (2006, p. 

49) a estrutura da família “é o conjunto de relações que se estabelecem em cada etapa da vida 

da família e que lhe vão conferindo configurações particulares sem nunca lhe modificar a 

identidade básica.” Alarcão acrescenta na sua linguagem metafórica que “a estrutura se reflete na 

cor da pintura exterior e interior da casa, na arrumação das salas e dos quartos, na ocupação que 

é feita dos mesmos, nos elementos decorativos, apesar das imensas alterações possíveis, ela 

continuará a permanecer idêntica a si própria”. 

Toda esta organização e estrutura próprias articulam-se entre si e permanecem abertas ao 

exterior. Tal como afirma a autora referida, a família integra  

 

Outros sistemas, i.e., de contextos mais vastos com os quais evolui, tais como a comunidade ou a 

sociedade. Dadas as trocas que estabelece com o exterior, a família é um sistema aberto: dele 

recebe um conjunto de influências ao mesmo tempo que o influencia. (Alarcão 2006, p. 49) 
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Este jogo de influências é conduzido por tempos de mudança que afetam não só a família, 

mas a outra instituição social da nossa sociedade – a escola. No entender de Silva (2006, p. 1) “a 

instituição escolar atravessa um período, ao que tudo indica, de considerável reforma”, no 

entanto, com facilidade se identifica um apelo crescente, segundo o mesmo autor. 

 

(Em boa parte retórico, mas com tradução legislativa) a um progressivo estreitamento de relações 

entre escolas e famílias, quase sempre mais entendido como o incentivo à presença física dos 

encarregados de educação nos recintos escolares, do que revelando a preocupação com o que se 

passa na vertente lar. (Silva 2006, p. 1) 

 

A terceira peça deste jogo de encaixe – a comunidade – é de importância crucial e tem um 

peso semelhante às duas peças anteriormente descritas. Para Fichter (1967), “comunidade é um 

grupo territorial de indivíduos com relações recíprocas, que se servem de meios comuns para 

lograr fins comuns”. Esta partilha do mesmo legado cultural e histórico constitui uma mais-valia 

para a operacionalização deste jogo de interesses. Deste modo, o contexto em que a família e a 

escola atuam torna-se relevante para que se concretize uma atuação plural respeitando as 

características do meio em que a comunidade educativa está inserida. 

Quando estas peças encaixam, então as vantagens emergem e têm reflexo no 

crescimento do jovem inserido no seu contexto educacional. No entanto, essa conjugação perfeita 

não se verifica no nosso sistema educativo, facto que condiciona a educação dos alunos e que 

arrasta consigo constrangimentos às suas aprendizagens. 

 

 

11. Vantagens dessa relação tridimensional 
 

A comunicação entre a escola, família e a comunidade é crucial para que estes pilares se 

complementem na formação dos jovens. Quando essa comunicação existe, os pais olham a 

escola como um espaço mais próximo de si porque lhes fornece informação útil e permanente 

acerca da situação escolar do seu filho. Segundo Marques (2001, p. 22) “o envolvimento dos pais 

nas escolas produz efeitos positivos tanto nos pais como nos professores, nas escolas e nas 

comunidades locais”. Os pais que colaboram habitualmente com a escola ficam mais motivados 

para se envolverem em processos de atualização e reconversão profissional e melhoram a sua 

autoestima como pais. Esse bem-estar transmite-lhes segurança e mais conforto no seu papel de 

pais educadores, logo terão uma melhor perceção dos filhos no seu papel de estudantes.” 

O autor acrescenta que 
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Esse envolvimento dos pais não traz só benefícios para o aproveitamento escolar dos alunos. 

Aumenta a motivação dos alunos pelo estudo. Ajuda a que os pais compreendam melhor o esforço 

dos professores. Melhora a imagem social da escola. Reforça o prestígio profissional dos 

professores. Ajuda os pais a desempenharem melhor os seus papéis, ou seja, incentiva os pais a 

serem melhores pais. Da mesma forma, estimula os professores a serem melhores professores. 

(Marques 2001, p. 20) 

 

Paralelamente, a escola pode representar igualmente para a família um espaço de 

formação complementar através da frequência dos Centros de Novas Oportunidades. Este 

regresso à escola pode quebrar as barreiras que foram construídas numa época distante, pode 

representar, para além da valorização pessoal das famílias, uma melhoria da imagem social da 

escola e, consequentemente, um reforço do prestígio profissional dos professores e, 

principalmente, a relevância do saber. Todo este processo gradual de transformação traz consigo 

atitudes e expectativas mais favoráveis à educação.  

O aumento da cultura dos pais conduz a uma comunidade mais participativa nos projetos 

comunitários, desenvolvendo índices mais elevados de cidadania. 

Por seu turno, a escola com esta aproximação consegue responder de forma mais eficaz 

às necessidades dos pais, pois interpreta mais facilmente qual o processo que permite atingir o 

seu grau de satisfação.  

 

Para o pedagogo 

 

O envolvimento parental traz, também, benefícios aos professores, que, regra geral, sentem que o  

trabalho é apreciado pelos pais e se esforçam para que o grau de satisfação dos pais seja grande. A 

escola também ganha porque passa a dispor de mais recursos comunitários para desempenhar as 

suas funções, nomeadamente com o contributo dos pais na realização de atividades de 

complemento curricular. (Marques 2001, p. 22) 

 

Há, de facto, um maior conhecimento das características das famílias e dos alunos.  

Em simultâneo, esta colaboração traz consigo recursos comunitários que facilitam a 

implementação de projetos enriquecedores para todos. Ainda o mesmo autor refere  

 

Quando a escola se aproxima das famílias, regista-se uma pressão positiva no sentido de os 

programas educativos escolares responderem às necessidades dos vários públicos escolares. As 

comunidades locais também ganham porque o envolvimento parental faz parte do movimento cívico 

mais geral de participação na vida das comunidades, sendo, por vezes, uma oportunidade para os 



Parte I- Introdução geral 

– Agostinho Guedes, Relatório profissional, ISCSP, Lisboa 2012 –  

24 

pais intervirem nos destinos das suas comunidades e desenvolverem competências de cidadania. 

(Marques 2001, p. 22) 

 

Com o encaixe das três peças deste puzzle crucial para o processo educativo do aluno há 

uma maior motivação para o estudo registando-se uma melhoria na qualidade das aprendizagens. 

O jovem aprecia a atenção dos pais em relação ao seu trabalho escolar, em especial quando 

contraria uma imagem negativa que foi sucessivamente criada pela escola. O estímulo familiar 

funciona como trampolim para outros percursos de sucesso. A um maior envolvimento parental 

correspondem melhores resultados escolares, menor indisciplina e um absentismo nulo. 

Urge, por conseguinte, trazer os pais à escola, aproximá-los da sua cultura facultando-lhes 

uma abertura propícia a um melhor entendimento entre os primeiros educadores dos alunos e os 

professores que devem olhar os pais como parceiros numa responsabilidade partilhada. Se 

houver essa aliança entre estes dois protagonistas com o intuito de estabelecer caminhos no 

reconhecimento de um bem comum, que é o bem-estar dos jovens, então os resultados surgem e 

todos beneficiam desta união de esforços.  

Quando há uma identificação cultural, isto é, os valores da família são semelhantes aos da 

escola, regista-se então uma continuidade cultural facilitadora da comunicação entre a escola e 

os pais.  

 

Quando os valores da escola coincidem com os valores da família, quando não há ruturas culturais, 

a aprendizagem ocorre com mais facilidade. Nas comunidades homogéneas, em que os professores 

partilham os mesmos valores, linguagem e padrões culturais dos pais dos alunos, está garantida, à 

partida, a continuidade entre a escola e a família. Contudo, são cada vez mais as escolas com 

populações estudantis heterogéneas, nas quais os professores e os pais têm raízes culturais 

diferentes, provocando, nos alunos, dificuldades de adaptação. Silva acrescenta (2005, p. 20) que “a 

relação escola-família constitui uma relação entre culturas. Uma relação entre a cultura socialmente 

dominante que a escola privilegia, veicula e legitima a cultura e a cultura locais. Estas podem estar 

numa relação de continuidade ou de descontinuidade para com a cultura escolar. (Marques 2001, p. 

21) 

 

Tradicionalmente, esta partilha não se verifica no sistema educativo português. Já são 

distantes os tempos em que se aplicava o adágio popular “A família dá a educação e a escola dá 

a instrução” e por isso é necessário inverter o rumo da relação entre a escola e a família. A 

separação entre as duas é um dado instituído e a culpabilização mútua também tem tradição. 

Para Silva (2005, p. 13) “Escola e família de mãos dadas” poderia ser o lema de muita da 

bibliografia e do discurso sobre esta relação. Trata-se de uma relação normalmente apresentada 

como possuindo óbvias – e públicas – virtudes perante raros – e privados – vícios. Trata-se de um 

lema que, no entanto, se aproxima mais do domínio do desejo do que da “realidade”. Estamos 
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perante uma relação tradicionalmente pouco problematizada.” Os pais afastam-se da escola 

porque não se sentem parte dela, em particular quando são convocados para ouvir dizer mal dos 

seus filhos. Os professores, por seu turno, culpabilizam os pais pela indisciplina e insucesso 

escolares dos alunos.  

A escola sujeita a uma organização burocrática e impessoal não responde às expectativas 

das famílias tratando-as com um formalismo que não favorece a aproximação. As reuniões 

convocadas pela escola registam alguma resposta dos pais através da sua presença, no entanto 

estes não assumem um verdadeiro envolvimento parental.  

Os valores da família também se foram alterando ao longo dos tempos. As famílias 

monoparentais e outras tipologias familiares não favorecem uma colaboração estreita com a 

escola dos filhos que ficam muitas vezes isolados em casa tendo como companhia o computador 

e a televisão. O bulício da modernidade tem como custo a falta de tempo para estar em família e 

exercer o respetivo diálogo, que deveria ser referência nos hábitos dos jovens. Esta ausência de 

tempo para os jovens condiciona os seus comportamentos e interesses. Por isso tornam-se mais 

exigentes de acompanhamentos alternativos e especializados que a escola procura dar. Desta 

forma, o professor, para além da sua tradicional função instrutiva, torna-se multifacetado, quando 

é permanentemente solicitado como mediador de conflitos ou outra função equiparada a um 

desempenho de um técnico especializado. A escola escassa de recursos vai desvirtualizando a 

função clássica do professor com estes desafios permanentes, isto é, os professores são 

sobrecarregados com novas funções na escola e, em simultâneo, perdem a autoridade dentro e 

fora da sala de aula. Os dispositivos legais têm vindo a reforçar essa fragilidade da autoridade 

docente, percetível pela família que respeita menos os professores. 

Recordando o provérbio africano “Para educar uma criança é preciso toda uma aldeia”, 

então vamos mobilizar essa aldeia envolvendo toda a comunidade, as famílias e a escola com o 

intuito comum de atingir o pleno desenvolvimento dos jovens. Os filhos das famílias são os alunos 

da escola, frequentadores de espaços distintos, que não são zonas demarcadas, mas sim 

complementares pela intencionalidade que os identifica: o bem-estar dos jovens facilitador do 

sucesso educativo e da valorização da escola pelo agregado familiar e pela comunidade. 

A aproximação entre estas três esferas – família, escola e comunidade – deve ser um 

processo bilateral. No entanto, cabe à escola, detentora da cultura e linguagem dominantes, 

desencadear e reforçar todo o processo de colaboração. 
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12. Pais e professores: uma troca de olhares… 
 

A família, a escola e a comunidade influenciam a criança no seu desenvolvimento. Os 

aspetos culturais, as crenças, os valores, as atitudes e as oportunidades podem influenciar 

positiva ou negativamente a evolução da pessoa. 

Se a escola parte do princípio que a participação dos pais no quotidiano escolar se deve 

traduzir somente na integração da Associação de Pais ou na participação periódica em reuniões 

sujeitas a convocatória, então não envolverá os pais na discussão de aspetos pedagógicos e em 

processos de definição de critérios avaliativos. Tal como afirma este especialista: 

 

A relação entre a escola e as famílias (…) consiste na reiterada representação dos pais como 

sofrendo de algum tipo de deficit: não se interessam pela educação dos filhos, não cumprem a sua 

obrigação de cooperadores, não comparecem na escola quando são convocados, apenas se 

preocupam com os filhos nos finais de período, concebem a educação como uma empreitada, 

pressionam o poder político (e os professores) no sentido do facilitismo. (Lima 2002, p 28) 

 

Tudo isto caracteriza o estatuto de menoridade (Lima, 1992) que é atribuído ao envolvimento 

parental na escola. Alterar estes dados será determinante para o estabelecimento de alianças e 

para fomentar um clima de cumplicidade entre a escola e a família. 

A família como agente educativo é fulcral e toda a sua influência é inquestionável. Por 

exemplo, o estabelecimento de um vínculo saudável entre pais e filhos é um fator facilitador para 

o desenvolvimento de padrões positivos que permitem enfrentar os desafios do quotidiano. Esta 

adequação propicia uma melhor integração no ambiente escolar que de início se pode tornar 

adverso. Contrariamente, filhos cujos pais vivenciem, com frequência significativa, situações de 

stress e de ansiedade, têm dificuldades na interação com outras pessoas e assumem resistências 

flagrantes nos reajustes contextuais. 

Quando os pais são olhados pelos professores como parceiros, desenvolvem estratégias 

de acompanhamento e de supervisão sistemática aos seus filhos, fomentando, deste modo, uma 

estimulação integral de todas as potencialidades do aluno. Se, ao contrário, existir um 

distanciamento formal, rígido, tendo como suporte um envolvimento ditado pelos normativos, os 

pais assumem uma postura semelhante e encaram a relação como um núcleo gerador de 

ansiedade e frustração. 

Quando os pais partilharam no seu período de escolarização experiências negativas, 

tendencialmente transmitem essa imagem aos filhos, que começam a olhar a escola com alguma 

desconfiança e desconforto. Cumulativamente, o pouco tempo de que dispõem para acompanhar 

os filhos, as fracas motivações para se aproximarem da escola constituem fatores que contribuem 
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para o distanciamento dos pais em relação aos professores. As barreiras culturais encerram todo 

este ciclo quase fechado de comunicação entre pais e professores. 

 

As famílias de meios populares apresentam uma maior tendência para delegarem na instituição 

escolar – incluído aqui o seu agente de ensino – a escolarização dos filhos. O que se passa na 

escola é da competência de quem lá está. A confiança no que os professores fazem resulta da 

relação que opõe leigos – os pais – a peritos – os docentes. Tende a predominar uma relação de 

deferência destes pais para com os professores. Silva (2002, p. 116) 

 

Estes olhares, aparentemente divergentes, que culpabilizam os pais, tal como refere Lima 

(2002, p. 7), “por ignorarem passivamente ou culpabilizarem injustamente os professores pelos 

problemas dos filhos” ou que “acusam os docentes de menosprezarem ou hostilizarem as 

perspetivas dos encarregados de educação sobre a escolaridade dos seus filhos” devem ser 

reorientados “para bem dos alunos que frequentam as nossas escola e aí passam uma parte 

importante das suas vidas” Lima (2002, p. 21). 

Todos os pais são educadores, independentemente da sua profissão, classe ou género, 

por isso a interação escola-família surge como uma aliança natural entre estes dois atores sociais 

e cidadãos do mundo. 

Então, o que impede uma quase aliança cultural entre ambos?  

 

Provavelmente, em primeiro lugar, características estruturais da própria sociedade. É que se o grupo 

docente é heterogéneo (diferentes graus académicos de formação; pertença a diferentes níveis de 

ensino; generalistas; diversos vínculos à profissão; etc.) apesar de tudo têm em comum a pertença a 

uma mesma profissão. Tal não acontece com os pais Estes constituem um grupo bem mais 

heterogéneo ao integrar as diferentes culturas, classes sociais, grupos étnicos… e ainda todas as 

profissões. Silva (2002, p. 124) 

 

Os professores encontram-se em vantagem, pois interagem enquanto grupo e como tal 

assumem posições e agem coletivamente. Os pais necessitam de uma Associação de Pais para 

terem visibilidade, dado que a sua dispersão geográfica é de tal forma acentuada que a grande 

maioria não tem ligações e dificilmente se conhecem. Segundo Silva (2002, p. 124) “agir 

coletivamente é manifestamente difícil. Não constitui um acaso que a grande maioria dos pais aja 

individualmente e de uma forma reativa.”  

No ensino secundário é indispensável o papel da Associação de Pais, na medida em que 

neste nível de ensino a relação escola-família tem como base a formalidade concretizada no 

horário de atendimento pré-estabelecido e protagonizado pela figura do Diretor de Turma, tal 

como refere Silva (2002, p. 125) “os próprios alunos, porque já em grande parte independentes, 
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“desmotivam” progressivamente a ida dos pais à escola, tendo eles próprios representantes nos 

seus órgãos, através da Associação de Estudantes”. 

Deste modo, é necessário que a escola desenvolva todas as suas habilidades 

metodológicas para trazer os pais à escola e que consciencialize todos os agentes educativos da 

importância desse fator. A formação de pais pode constituir o pontapé de saída para a construção 

de uma cultura para a cidadania. Silva acrescenta (2002, p. 125) que é necessário formar pais 

como “cidadãos intervenientes, ativos. Cidadãos com vontade de se “imiscuírem” nos assuntos 

públicos, entre eles o da escolarização dos seus filhos. Será difícil formar pais para aquela 

relação se estes forem cidadãos amorfos, não intervenientes, acríticos.”   

 

13. Relação, Colaboração, Cooperação ou Parceria? 
 

Segundo a tipologia definida por Joyce Epstein, o relacionamento entre a escola e a 

família apresenta níveis e modos de interação que urge serem identificados, descritos e 

analisados. Tudo isto tendo como objetivo possibilitar uma leitura mais profícua não só das 

características gerais que existem nessa interação da escola e da família, mas também dos 

aspetos próprios de cada ambiente em que elas se concretizam.  

 

A relação tradicional entre a escola e a família assentava numa separação clara e 

inequívoca das ações e responsabilidades das duas instituições. Cada uma contribuía 

separadamente para a socialização da criança ou do jovem e só excecionalmente se promoviam 

contactos. ( Diogo 2002, p. 286). O autor citado acrescenta, ainda, que “no novo modelo de 

relação entre a escola e a família, a necessidade de interações é constante.” 

Joyce Epstein (1998), investigadora norte-americana, desenvolveu uma tipologia de 

colaboração entre escola, família e comunidade – Tipologia das esferas de influência. Nesta 

teoria, estas três esferas – escola, família e comunidade – surgem parcialmente sobrepostas, 

como refere Diogo (2002, p. 286) intersetam-se em parte, tornando as competências e as 

fronteiras mais ténues e incertas. 

Partilhando, deste modo, objetivos comuns para os jovens, a saber: o sucesso educativo, 

que será mais facilmente atingido se houver uma conjugação de esforços entre as três esferas, 

que, apesar de distintas e com as suas especificidades próprias, se articulam entre si. Quanto 

maior for a sobreposição dessas esferas maior será a articulação levada a cabo, isto é, mais 

benefícios surgirão para todos – alunos, pais, famílias,  escola  e comunidade.   
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13.1 Tipologia das esferas de influência 
 

A tipologia de colaboração escola, família, comunidade, segundo Joyce Epstein, 

desenvolve-se segundo seis tipos de intervenção: tipo 1: ajuda da escola às famílias /funções 

parentais; tipo 2: comunicação escola-família; tipo 3: ajuda da família à escola/voluntariado; tipo 4: 

envolvimento da família em atividades de aprendizagem em casa; tipo 5: participação na tomada 

de decisões e na direção da escola e tipo 6: colaboração e intercâmbio com a comunidade. Para 

cada tipo de colaboração, a investigadora definiu as várias intervenções e exemplificou atividades 

que se desenvolveriam em cada percurso. 

Para além disso, a autora coloca desafios específicos que só depois de ultrapassados 

promovem a verdadeira colaboração entre a escola, família e comunidade. Para obter esses 

resultados benéficos para os alunos, pais e para a escola é necessário proceder a redefinições de 

conceitos que permitem uma aproximação das esferas mencionadas. 

Este instrumento facilitador da aproximação escola/família permite diagnosticar nos vários 

ambientes educativos a colaboração ou a distância que existe entre a escola e a família e, em 

simultâneo, delinear planos de intervenção que, definidos de acordo com as práticas específicas 

do tipo de intervenção que se pretende desenvolver, serão orientados por um desafio e por uma 

redefinição de conceitos para que os resultados possam ser atingidos. Por exemplo, partindo de 

uma intervenção de tipo 4 - envolvimento da família em atividades de aprendizagem em casa – é 

diagnosticado que nem todos os alunos duma turma realizam os trabalhos de casa, pois os 

Encarregados de Educação detentores de baixa escolaridade não se sentem com competências 

para o acompanhamento dessa atividade. 

O desafio da escola é reverter a situação, de tal forma que esses pais se sintam capazes 

de desenvolverem esse acompanhamento ao estudo dos seus educandos, não lhes ensinando 

conteúdos, mas supervisionando a sua realização. A este desafio corresponde a redefinição do 

conceito de “acompanhar os trabalhos de casa“, os pais devem apenas verificar a maneira como 

são realizadas essas atividades e estimular os seus filhos para a importância da sua realização e 

responsabilizá-los pelo trabalho desenvolvido. Os pais não necessitam de dominar conteúdos 

programáticos, devem sim privilegiar a sua concretização como fator facilitador da realização 

pessoal do jovem enquanto aluno. 

A tipologia proposta por Epstein regista para o tipo 1 – ajuda da escola às famílias – todas 

as ações e atitudes da família associadas ao pleno desenvolvimento da criança, desde a 

promoção da saúde até à proteção a que deve estar sujeita. A família deve acompanhar todo o 

desenvolvimento da criança e integrá-la no processo de escolarização sendo, neste campo, 

obrigada a fomentar um clima propício à aprendizagem escolar, incluindo a implementação de 

uma supervisão sistemática em relação aos hábitos de estudo e às atividades escolar. A escola 

deve apoiar as famílias para que possam cumprir com essas obrigações básicas.  
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Para a investigadora norte americana o tipo 2 - Comunicação escola-família - aglutina as 

várias formas e estratégias implementadas pela escola com o objetivo de apresentar e refletir 

sobre os diversos planos de ação desta entidade formadora e evidenciar os progressos do aluno 

perante os pais ou encarregados de educação. A forma de comunicação que se estabelece entre 

a escola e a família é muito abrangente e diversificada. Desde a caderneta escolar, passando 

pelos registos no caderno diário, até à conversa telefónica todos eles integram o leque 

diversificado de meios de comunicação. A escola deve igualmente divulgar o seu Regulamento 

Interno que contém as suas normas de funcionamento e outros documentos internos (Projeto 

Educativo e Projeto Curricular de Escola). Na medida em que são referentes de toda uma 

atuação colectiva, tais documentos devem ser também do conhecimento dos pais e encarregados 

de educação. A criação de um espaço próprio para acolhimento dos pais deve ser um pré-

requisito para que se estimule uma participação efetiva dos encarregados de educação através 

da apresentação de opiniões ou sugestões.  

Para Epstein, o tipo 3 - Ajuda da família à escola - estava relacionado com o envolvimento 

dos pais em atividades de colaboração na escola. Este tipo reflete a forma como os pais se 

articulam com a direção da escola no funcionamento geral desta entidade formativa. As atividades 

de índole recreativa e cultural integram-se neste tipo de envolvimento que pretende auxiliar todos 

os agentes educativos – professores, pessoal não docente e técnicos. Este suporte parental 

facilita a implementação de atividades diversas dentro e fora da sala de aula. 

O tipo 4 – Envolvimento da família em atividades de aprendizagem em casa. Para Joyce 

Epstein, este tipo de intervenção retrata as metodologias e estratégias implementadas pelos 

pais/encarregados de educação no acompanhamento das tarefas escolares levadas a cabo 

pelo(s) seu(s) educando(s), em casa. Neste caso, o pai/encarregado de educação age como um 

tutor, monitor ou mediador que pode atuar de forma autónoma ou sob a orientação expressa do 

professor.  

O tipo 5 – Participação na tomada de decisões e na direção da escola – traduz-se no 

envolvimento dos pais/encarregados de educação no projeto político da escola – retrata a tomada 

de decisões que os pais podem assumir no espaço educativo, isto é, a participação efetiva dos 

pais na escola. Esta intervenção parental traduz-se na definição de metas para os projetos da 

escola. A associação de pais e a forma como se organiza e marca presença na escola reflete 

esse envolvimento dos pais. 

O tipo 6 – Colaboração e intercâmbio com a comunidade - concretiza-se através das 

parcerias com a comunidade em que se fomenta um intercâmbio entre a escola e as outras 

organizações da comunidade ou instituições ou serviços com intervenção na comunidade.  

Em suma, os pais devem ter uma participação ativa e dinâmica na educação dos seus 

filhos, desenvolvida em casa e extensiva à escola. Neste espaço ela concretiza-se através da 

tomada de decisões, na realização de atividades de voluntariado ajustadas às suas 
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disponibilidades pessoais. Cada escola deve, no entanto, em articulação com os pais, definir 

estratégias próprias de relacionamento que sejam compatíveis com todos os agentes educativos 

– pais, professores e alunos – com o objetivo de tornar este espaço educativo, por excelência, 

num lugar facilitador de um envolvimento parental real que se concretiza de forma ascendente. 

Salvaguardando sempre o princípio de que em toda a diversidade de envolvimento é mais 

importante a qualidade do que a quantidade do mesmo. 

 

 

14. Participação dos pais na escola / perfil oficial de pai da política educativa (A 

partir de abril de 1974) 
 

No período da “revolução dos Cravos” todos os símbolos do Estado Novo, em especial a 

escola, sofreram uma contestação generalizada. Em paralelo, regista-se uma explosão 

participativa, no entanto ela é quase nula no âmbito da participação dos pais, quando suportada 

pelos vários diplomas legais. Perante as decisões políticas que se foram tomando a partir de abril 

de 1974, traduzidas através da legislação publicada, podemos definir e descrever a tipologia do 

pai que era conveniente para estabelecer as relações escola-família. 

No período salazarista é com facilidade que traçamos o perfil do pai que transparece da 

política educativa – o pai indiferente ou “hostil” que segundo CORTESÃO e STOER (2005, p. 76) 

é “particularmente presente no Norte rural e semirrural de Portugal” e que se caracteriza mais 

pela sua ausência do que pela sua presença na escola. 

 

1974 

Decreto-lei nº 221/74, de 27 de maio, determina 

a escolha democrática dos órgãos de gestão 

dos estabelecimentos de ensino, no entanto 

não faz referência à representação dos 

Encarregados de Educação. 

Decreto-lei nº 735-A/74, de 21 de dezembro, 

legisla sobre um novo enquadramento para a 

gestão das escolas (Conselho Diretivo; 

Conselho Pedagógico e Conselho 

Administrativo). Este decreto não altera o 

quadro legal anterior e continua a excluir os 

pais das estruturas democráticas das escolas. 

Há apenas referência, no preâmbulo e num 

único artigo – disposições gerais e transitórias – 

O principal objetivo da política educativa tem 

sido, segundo Cortesão e Stoer (2005, p. 76), 

“trazer os pais para dentro” da escola, por 

exemplo, trazê-los para o sistema, ou, por 

outras palavras, organizar o processo de 

reconversão de “pai indiferente ou hostil” em 

“pai responsável”, toda esta transformação se 

encontra ainda em processo. 

Ainda segundo os mesmos autores, o “pai 

responsável” é aquele que em geral, é um pai 

mais informado, mais implicado e que tem um 

papel ativo na educação dos seus filhos. Este 

pai responsável foi assumindo duas vertentes: 

o “pai colaborador” e o “ pai parceiro” – “sugere 

um modelo distinto de relação escola-família 
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ao papel importante das associações de pais e 

encarregados de educação. 

 

segundo o qual se espera que os professores 

trabalhem lado a lado com os pais num projeto 

amplo de educação das crianças. Cortesão e 

Stoer (2005, p. 75). 

1976 

Decreto-lei nº 769 – A/76, de 23 de outubro, 

regulamenta a gestão das escolas. Este 

decreto constitui uma novidade pois permite a 

participação, sem direito a voto, dos 

Encarregados de Educação nos conselhos de 

turma de natureza disciplinar (artº 28). Estes 

conselhos contariam igualmente com a 

presença de dois alunos e o representante dos 

pais seria indicado pela associação de pais. Se 

esta não existisse inviabilizaria essa indicação. 

Em toda a década de 70 deparamo-nos com o 

perfil do “pai colaborador”, apesar de em 1976, 

com o decreto-lei nº 769 – A/76 de 23 de 

outubro, surgir uma tensão entre as duas 

vertentes do “pai responsável” – “pai 

colaborador” e o “pai parceiro” com prevalência 

para o primeiro que começa a “ganhar peso na 

linha da legislação oficial”, segundo Cortesão e 

Stoer (2005, p. 78). Acrescentam ainda que 

ambos os perfis de pai “partilham 

características tais como dar valor à 

importância da escola, mostrando-se 

disponíveis para participarem em atividades da 

escola e estando em contacto frequente com a 

escola. A sua diferença reside essencialmente 

no facto de, em geral, o “pai colaborador” 

tender a ser alguém que é distante das normas 

culturais e linguísticas da escola”. Por seu 

turno, “o “pai parceiro” tende a estar mais 

próximo dela. Isto significa que os pais com 

capital cultural têm mais probabilidades do que 

os que não o têm de assumir o papel de “pai 

parceiro”.” Cortesão e Stoer (2005, p. 85) 

1977 

Lei nº 7/77, de 1 de fevereiro, é a primeira lei 

das associações de pais e permanece por 

regulamentar durante mais dois anos. 

 

1979 

Despacho normativo 122/79 define o quadro 

legal dos direitos de participação da associação 

de pais na gestão dos estabelecimentos de 

ensino. Este despacho determina a presença 
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de um representante da associação de pais, 

sem direito a voto, nas três reuniões ordinárias 

anuais do Conselho Pedagógico excluindo 

aquelas que estão relacionadas com a 

avaliação dos alunos. No entanto, esta 

representação continua a ser figurativa pois só 

abrangia os ensinos preparatório e secundário 

ficando de fora o pré-escolar e o primeiro ciclo. 

1980 

Decreto-lei nº 376/80, de 12 de setembro, 

determina a alteração à composição do 

Conselho Pedagógico. O presidente do 

conselho pedagógico tem o poder de convocar 

o representante da associação de pais, que só 

pode estar presente nessa reunião se for 

convocado para o efeito. 

 

1982 

Decreto-lei 125/82 determina a criação do 

Conselho Nacional de Educação. 

 

1984 

Decreto-lei nº 315/84 estende a todos os graus 

e modalidades de ensino a lei das associações 

de pais (Lei 7/77). Este decreto-lei significa um 

marco assinalável para o movimento 

associativo dos pais. 

 

1986 

Decreto-lei nº 211-B/ 86, de 31 de julho, cria o 

Conselho Consultivo com reuniões ordinárias 

mensais. Este é um órgão sem poder efetivo, 

mas cria a ilusão de que os pais participam na 

vida da escola. Este órgão de apoio ao 

Conselho Pedagógico visa promover uma 

interação eficaz entre a escola e a comunidade. 

Lei nº 46/86, de 14 de outubro – Lei de Bases 

do Sistema Educativo  (LBSE) – determina os 

princípios gerais da política educativa em 
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Portugal pós 25 de Abril e inclui o princípio de 

democraticidade e de participação de todos os 

implicados no processo educativo. 

 

1989 

Decreto-lei nº 42/89 é a lei da autonomia das 

escolas que reconhece aos pais o direito a 

reclamarem do processo de avaliação dos 

filhos. 

Despacho 8/SERE/89 estipula que o Conselho 

Pedagógico incluirá um representante da 

associação de pais ou um pai eleito em 

assembleia, caso não exista associação de 

pais. 

 

1990 

Decreto-lei nº 372/90 é a nova lei das 

associações de pais que integra mecanismos 

facilitadores da representatividade dos pais. 

 

Os normativos assinalam a mudança do perfil 

oficial de pai para o “pai parceiro”. Segundo 

STOER (2005, p. 78) no decreto-lei nº 372/90 

está implícito o reconhecimento do pai 

responsável, interessado e ativo, cujas opiniões 

devem ser tidas em conta e cujas energias 

devem ser captadas a fim de reforçar a relação 

escola-família. 

1991 

Decreto-lei nº 172/ 91 integra a proposta 

experimental para a revisão da gestão 

democrática da escola. 

É reforçado o perfil cooperativo e participativo 

do pai através da sua representação nos vários 

processos de tomadas de decisão. 

1992 

Despacho normativo 98-A/92 legisla sobre o 

processo avaliativo de escola. 

 

1993 

Decreto-lei nº 301/93, de 1 de agosto, torna os 

pais responsáveis pela assiduidade dos seus 

educandos no ensino obrigatório. 

 

1995 

 

O perfil do “pai parceiro” é declaradamente 

identificado no programa do XIII Governo 

Constitucional. Esta vertente do “pai 

responsável” ainda se mantém até aos nossos 
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dias nas escolas TEIP (Território Educativo de 

Intervenção Prioritária) e está presente 

igualmente no documento da “Autonomia e 

Gestão Escolar”. 

1997 

Acordo entre a Confederação Nacional das 

Associações de Pais e o Ministério da 

Educação, assinado em 11 de março. 

1998 

Decreto-lei nº 115-A/98, de 4 de maio – define 

o novo modelo de autonomia e gestão dos 

estabelecimentos de ensino, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 224/2009, de 11 de setembro e 

pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

Documento que tem como objetivo geral “a 

promoção da cultura participativa dos pais na 

vida da escola”. Regista-se claramente uma 

mistura entre as características do “pai 

colaborador” com o perfil do “pai parceiro”. 

Stoer (2005) acrescenta ainda que o “pai 

colaborador” ajuda o professor sem desafiar a 

sua autonomia e refere ainda que o “pai 

parceiro” já não terá necessariamente este tipo 

de atuação, ou seja, este perfil caracteriza-se 

pela participação dos pais na definição da 

política educativa. Cortesão e Stoer (2005, p. 

79) esclarecem que “este pai não hesita em 

participar em discussões educativas e 

processos de tomadas de decisão”. 

 

Perante a análise da legislação que suporta a participação dos pais na escola, 

identificamos as duas vertentes do perfil do “pai responsável” que se encontram em processo de 

coabitação em percursos paralelos, mas distintos. O “pai parceiro” com um perfil de pai 

informado, participativo e ativo é o pai dominante no discurso político. Segundo Cortesão e Stoer 

(2005, p. 86), o “pai colaborador” é o modelo para as relações escola-família no que diz respeito à 

sala de aula e à ação pedagógica”. Para Silva e Stoer (2005, p. 22) o “pai colaborador” tem “como 

característica principal o responder às exigências da escola no sentido de cumprir deveres 

perante a instituição”. Quanto ao “pai parceiro”, acrescentam “implica o assumir-se como proativo 

em relação à escola exigindo que esta também tome em conta as especificidades locais.”   

 

 

15. A problemática da participação dos pais na educação e socialização dos 

seus filhos. 
 

 A reflexão aqui inscrita aborda a problemática da participação dos pais na educação e 

socialização dos seus filhos.  
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Noutros tempos as famílias confiavam à instituição educativa os seus filhos e esta é que 

tinha a prerrogativa de conduzir a orientação pedagógica, vocacional, didática, disciplinar, entre 

outras. 

 Com a abertura democrática e a massificação do ensino, este sistema não podia  

continuar. O insucesso escolar torna-se preocupante e os resultados dos estudos que se fazem 

indicam que as causas têm origem no sistema que não acompanhou as transformações sociais 

que tiveram lugar. 

 Propusemo-nos, então, fazer uma abordagem dos direitos que as famílias têm, à luz dos 

diplomas legais –  Lei de Bases do Sistema Educativo e Lei da Autonomia e Gestão das Escolas, 

que reconhecem aos cidadãos e aos pais, em particular, o direito à participação na escola nas 

atividades escolares dos seus educandos. 

 Desta reflexão, ressaltam  os benefícios que o acompanhamento adequado por parte dos 

encarregados de educação proporcionam  aos alunos. 

 Ao tentarmos compreender a situação educativa, procuramos saber as soluções que os 

investigadores tinham  para nos dar. Todavia, sabemos que em sociologia não há certezas e, a 

este propósito, citamos A. Sousa Fernandes (2001, p. 48): “o carácter problemático das políticas 

educativas seguidas num ou em vários países deriva de que não existe um acordo sobre quais 

são os problemas mais graves da educação escolar nem sobre quais são as soluções mais 

adequadas para os resolver”. 

 

 

15.1 Participação dos pais na educação escolar 
  

Desde o tempo do Marquês de Pombal que os pais não participavam com o sistema 

educativo na educação dos seus filhos. Não era reconhecido aos pais esse direito, mas sim aos 

profissionais da educação e suas instituições. Pensava-se, então, que só estes é que tinham as 

competências necessárias para levar a bom termo a educação. 

 No entanto, os tempos mudaram, os sistemas democráticos implantaram-se e os modelos 

de democracias, quer representativas, quer participativas, vieram permitir que a participação dos 

pais na educação dos seus filhos fosse um direito inalienável. E isto porque, para além destas 

mudanças políticas, os estudos vieram, também, dizer-nos que havia vantagens para os alunos 

nesta participação. Ramiro Marques (1997, p. 107) afirma que “um grande objetivo das relações 

escola/famílias é aumentar a motivação e o aproveitamento escolares. Quase todos os estudos 

concluem que uma boa relação entre a escola e os pais é uma variável de peso no 

aproveitamento escolar”. 
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 15.2 A participação analisada à luz da Lei de Bases do Sistema Educativo 
 

 Com a Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, alterada pela 

Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, fica consagrado o direito à participação pela comunidade. 

 Ao analisarmos esta lei, podemos verificar que ela faz apelo à participação em vários 

artigos, tal como se pode verificar: 

 

  Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade física e socioafetiva, 

criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer no plano dos seus vínculos 

de família, quer no da sua intervenção consciente e responsável na realidade circundante. (artigo 

7.º, alínea h);  

Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos 

civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária. (artigo 7.º, alínea 

i)); 

 Para o 2º ciclo, a formação humanística, artística, física e desportiva, científica e tecnológica 

e a educação moral e cívica, visando habilitar os alunos a assimilar e interpretar crítica e 

criativamente a informação, de modo a possibilitar a aquisição de métodos e instrumentos de 

trabalho e de conhecimento que permitam o prosseguimento da sua formação, numa perspetiva de 

desenvolvimento de atitudes ativas e conscientes perante a comunidade e os seus problemas mais 

importantes. (artigo 8.º, n.º 3,  alínea b)); 

Formar, a partir da realidade concreta da vida regional e nacional, e no apreço pelos valores 

permanentes da sociedade, em geral, e da cultura portuguesa, em particular, jovens interessados na 

resolução de problemas do País e sensibilizados para os problemas da comunidade internacional. 

(artigo 9.º, alínea d ); 

Compete ao Estado incentivar a colaboração, entre as entidades públicas, privadas e 

cooperativas, no sentido de fomentar o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura, 

tendo particularmente em vista os interesses da colectividade. (artigo 15.º, n.º 5)); 

Formação que, em referência à realidade social, estimule uma atitude simultaneamente 

crítica e atuante. (artigo 30.º, alínea f)); 

A administração e gestão do sistema educativo devem assegurar o pleno respeito pelas 

regras de democraticidade e de participação que visem a consecução de objetivos pedagógicos e 

educativos, nomeadamente no domínio da formação social e cívica. (artigo 43.º, n.º 1); 

O sistema educativo deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito nacional, 

regional autónomo, regional e local, que assegurem a sua interligação com a comunidade mediante 

adequados graus de participação dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias, de 

entidades representativas das actividades sociais, económicas e culturais e ainda de instituições de 

carácter científico. (artigo 43.º n.º 2)); 

Para os efeitos do número anterior serão adotadas orgânicas e formas de descentralização 

e de desconcentração dos serviços, cabendo ao Estado, através do ministério responsável pela 
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coordenação da política educativa, garantir a necessária eficácia e unidade de acção. (artigo 43.º, 

n.º 3)).  

O funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino, nos diferentes níveis, 

orienta-se por uma perspetiva de integração comunitária sendo, nesse sentido, favorecida a fixação 

local dos respetivos docentes. (artigo 45.º, n.º 1); 

Estas actividades de complemento curricular visam, nomeadamente, o enriquecimento cultural e 

cívico, a educação física e desportiva, a educação artística e a inserção dos educandos na 

comunidade. (artigo 48.º, n.º 2). 

 

O conjunto de todos estes artigos que acabamos de selecionar apelam à cooperação, à 

intervenção comunitária e social, à cidadania, à integração dos estabelecimentos de ensino na 

comunidade, à inserção dos alunos na comunidade, enfim,  tudo no sentido de uma participação 

efetiva da comunidade educativa. 

 

 

15.3  A participação à luz dos diplomas da Autonomia e Gestão das Escolas 

 

No desenvolvimento da Lei de Bases do Sistema Educativo é publicado o Dec.-Lei n.º 115-

A/98, de 4 de Maio, alterado pela Lei n.º 24/99, de 22 de Abril e pelo Decreto-Lei nº137/2012, de 2 

de julho, que estabelece o regime de autonomia e gestão das escolas. Estes diplomas consagram 

os níveis de participação da comunidade educativa nos órgãos de administração e gestão das 

escolas e que preveem a participação dos pais na assembleia de escola/conselho geral e no 

conselho pedagógico; participam, ainda, nas eleições para a assembleia de escola/conselho geral 

e para a direção executiva/diretor. 

No entanto, esta participação nos órgãos poderá ser questionada relativamente à sua 

eficácia e utilidade em termos de sucesso/aproveitamento escolar dos alunos. Com efeito, não se 

vislumbra muito bem o que pode contribuir, para o sucesso escolar do aluno, a participação do 

representante dos pais no conselho pedagógico. De facto, tendo este órgão funções técnicas e 

pedagógicas, não se vê conveniência nem relevância da participação do representante do 

encarregado de educação neste órgão.  

 

Neste sentido, concordamos com Ramiro Marques   

 

... Os pais devem participar, ao lado dos professores, em órgãos consultivos da escola, mas não 

devem participar nem na comissão executiva da escola nem no conselho pedagógico, pela simples 

razão de que estes dois órgãos são de carácter técnico, pelo que só devem ser ocupados por 

professores e outros técnicos de educação devidamente habilitados e profissionalizados. (Marques 

2001, p. 114)     
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15.4  Benefícios da participação dos pais  
  

Parece haver unanimidade quanto às vantagens da participação dos pais na educação dos 

seus filhos. Todavia, será preciso clarificar que, de acordo com os autores que consultamos, esta 

participação pode significar troca de informação entre a escola e o encarregado de educação, 

ajuda nos trabalhos de casa, enfim, tudo aquilo que o aluno necessita para realizar a sua 

aprendizagem, sem esquecer as condições psicológicas e afetivas. Porém, a participação dos 

pais nos órgãos de administração e gestão parece não ter qualquer relevância para o rendimento 

escolar dos alunos. 

Ramiro Marques  refere-se à  participação como sendo o envolvimento dos pais na vida 

escolar dos seus filhos : 

 

“se por envolvimento parental queremos dizer trocas de informações entre professores e pais sobre 

a escola, o programa educativo e o processo aprendizagem dos alunos, só podemos ver vantagens 

nesse envolvimento. As vantagens são, também, evidentes quando os pais se envolvem no 

processo de rotinas e horários adequados de trabalho. Os benefícios são, igualmente, evidentes 

quando os pais ajudam a escola na realização de actividades extralectivas” (ibid., p. 113). 

 

O mesmo autor em relação à participação nos órgãos de gestão dirá: 

 

Se por envolvimento parental queremos dizer participação dos pais nos órgãos de gestão, é possível 

ver algumas vantagens, mas também alguns perigos. Quando os pais participam em órgãos 

consultivos da escola, estão a contribuir para aproximar a escola da comunidade e podem trazer 

informação relevante para a melhoria do programa educativo. Quando os pais participam, ao lado 

dos professores, em órgãos executivos, os perigos de interferência política nas questões 

pedagógicas e educativas podem surgir. Por outro lado, sendo órgãos onde se tomam decisões de 

carácter técnico e pedagógico, não se vê qual o benefício que a participação de não profissionais 

pode trazer ao desempenho das competências do conselho pedagógico ou da comissão executiva 

(ibid., pp. 113-114). 

 

A participação ativa dos pais na escola parece colher o consenso dos autores que se 

dedicaram ao estudo desta problemática no sentido de haver uma correlação positiva de causa e 

efeito entre a participação dos pais na escola e os benefícios para os alunos. 

O relatório da  Comunidade Europeia publicado em 1988 também ia nesse sentido ao 

propor: 
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uma colaboração ativa entre a escola e os pais, traduzida em disposições práticas para acolhimento 

dos pais nas instalações da escola, material publicado (incluindo vídeo) atraente e informativo sobre 

os programas escolares e ocasiões sociais e profissionais de contacto entre professores e pais; 

a participação dos pais no processo de orientação; 

a utilização, por parte da escola, dos pais como pessoas – recurso para apoiar actividades de 

aprendizagem no processo do currículo/orientação, na escola e na comunidade; 

o desenvolvimento de associações de pais, com apoio financeiro/técnico adequado, para 

desempenharem um papel ativo de apoio à escola em relação aos pais e à comunidade local. 

(CE 1988, pp. 69-70) 

 

 Don Davies (1997, p. 17) dirá que “as escolas só podem mudar se desenvolverem fortes 

laços de colaboração com as famílias e as comunidades que servem. Há uma crescente 

aceitação da ideia de que as escolas, as famílias e as comunidades partilham responsabilidades 

pelo sucesso académico dos alunos”. 

Em todas as classes sociais há famílias que atribuem ao trabalho bem feito um grande 

valor e isso reflete-se na educação que podem emprestar aos seus filhos. Ramiro Marques (1997, 

p. 31) realça que “a auto estima, a responsabilidade, a ambição moderada e o gosto pelo trabalho 

bem feito encontram-se em famílias de todas as classes sociais e, em qualquer dos casos, 

constituem variáveis poderosas do sucesso educativo”.  

Em todos os autores que consultamos parece, de facto, haver uma unanimidade em 

relação aos benefícios que uma participação ativa da família com a escola traz para o sucesso 

educativo. Pedro Silva (1997, p. 79) refere que “de facto, repetimos, toda a literatura é consistente 

sobre este ponto: verifica-se uma correlação positiva clara entre o envolvimento dos pais na 

educação escolar dos filhos e rendimento académico destes”. 

O que parece fazer a diferença não será o meio social em que as famílias se inserem, mas 

sim a relação que terá com a escola.  

 

Kellerhals e Montandon afirmaram que  

 

“estudaram as estratégias educativas das famílias, fazendo ressaltar que o estilo educativo familiar 

não está marcado de forma determinista pelo meio social. Estes autores concluem pela existência 

de uma considerável variedade de lógicas subjacentes às relações que se estabelecem entre a 

família e a escola”. (C. Alves-Pinto 1999, p. 63) 

 

É assim que tentamos precisar o campo de ação da participação dos pais na educação 

escolar dos filhos. Para isso, analisamos os diplomas legais que conferem  aos pais o direito à 

participação nas instituições escolares. 
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 Em sociologia como na educação, em particular, nunca há certezas quanto à escolha dos 

caminhos que possam conduzir ao sucesso escolar. Apesar disso, há estudos que apontam para 

condições que favorecem o sucesso. Foi isso que fizemos com este estudo. Consultamos os 

investigadores que mais se têm notabilizado nesta área e ficamos a saber que há uma correlação 

positiva de causa e efeito entre a participação dos pais e o sucesso escolar dos alunos. 

 Ora, com este indicador, será necessário implementar as medidas que possam levar a 

maioria dos pais à participação, o que implicará uma escola mais ativa e desburocratizada. 

 Concluiremos com a convicção de que só poderá haver verdadeira educação com um 

envolvimento efetivo dos pais em interação com os professores e demais comunidade educativa; 

só assim é que  poderá ter lugar a socialização e a integração do indivíduo na sociedade. A. 

Sousa Fernandes dirá   

 

“a educação em geral e a educação escolar em particular têm como função integrar o indivíduo na 

sociedade. Esta integração realiza-se através da ação educativa das gerações adultas sobre as 

gerações jovens, ou seja, por aqueles que exercem uma função ativa nos vários sectores da 

sociedade sobre aqueles  que ainda não estão preparados para assumirem esse papel”. (Fernandes 

2001, p. 48-49)
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PARTE II - PROBLEMÁTICA DO ESTUDO 
 

 

1. ENQUADRAMENTO 
 

Este capítulo abordará dois conceitos: o primeiro prende-se com a participação na escola; 

e o segundo com a socialização. 

A orientação da vida escolar dos alunos foi, noutros tempos, confiada à instituição escolar, 

tendo esta a prerrogativa de conduzir a orientação pedagógica,  didática, disciplinar, entre outras. 

 De facto, os pais não tinham o direito de participar no sistema educativo. Não lhes era 

reconhecido, pois, esse direito, mas pensava-se, mesmo, que só os professores é que tinham as 

competências necessárias para levar a cabo a educação escolar (cfr. Montandon, 1991, p. 11). 

 Com a abertura democrática e a massificação do ensino, este sistema não podia  

continuar. 

 Com efeito, a implantação de um modelo de democracia participativa, veio, enfim, 

reconhecer em lei o direito inalienável à participação dos pais na educação dos seus filhos.  

Assim, a Lei de Bases do Sistema Educativo e os decretos subsequentes que se ocupam 

da Autonomia e Gestão das Escolas vêm reconhecer aos cidadãos e aos pais, em particular, o 

direito à participação nas escolas dos seus educandos. 

Para melhor compreendermos o que se passa no tocante à participação dos pais na 

escola iremos centrar a nossa reflexão nos tópicos seguintes: o que se entende por participação; 

como é vista a participação na constituição política, na Lei n.º 46/86 (LBSE) e no Decreto-Lei n.º 

115-
 
A/98; os benefícios que poderão advir para a escola, a família e o aluno da participação dos 

pais na escola.  

 A socialização irá ser  abordada nos seguintes aspetos: definição e delimitação do 

conceito; socialização primária; socialização secundária; e socialização familiar. 

 Faremos uma visita a vários autores desta temática para, dos seus estudos, extrapolarmos 

aspetos pertinentes para o nosso projeto de investigação. 
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 2. PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 
 

2.1.  O conceito de participação 
 

 Correntemente, a palavra participação aplica-se quando se toma parte em reuniões, 

encontros, jantares comemorativos, convívios, peditórios para angariação de fundos, em 

atividades recreativas, entre outras. Quando se faz parte de clubes, de comissões de festas, de 

partidos políticos, de sindicatos, assim como de outras organizações sociais, políticas ou 

profissionais. Quando se está a realizar um qualquer projeto em conjunto, que poderá ser 

profissional, familiar, cultural. E, por exemplo, quando se toma parte em tomada de decisões nos 

órgãos ou nos grupos em que se está inserido. Ora, quando as pessoas participam têm, regra 

geral, motivações, conhecimentos e estão minimamente integradas no meio social. Assim, a 

priori, não se prevê que uma pessoa, por melhor boa vontade que tenha, se proponha participar 

em tomadas de decisão em assuntos para os quais não se sinta minimamente preparada, quer 

técnica quer profissionalmente.  

Neste sentido, concordaremos com B. Cohen (1981, p. 98) quando se refere à 

participação social, dizendo notar-se que, “em geral, quanto mais alta a classe social de um 

indivíduo, tanto maior a probabilidade de que venha a envolver-se socialmente com outros”, 

acrescentando que “a participação ativa (sic) em clubes, grupos cívicos, associações de pais e 

mestres e organizações políticas será, provavelmente, bastante baixa entre os membros das 

classes baixas” (ibidem).  

Chaplin (1981, p. 409) define participação, duma maneira muito genérica, como sendo o  

“processo de tomar parte numa atividade”. Neste caso arriscaríamos dizer que o ser humano está 

em constante atividade, logo em permanente participação.  

Teixeira (1995) referindo-se à teoria Z desenvolvida por Ouchi, dirá que as principais 

características desta teoria se poderão sintetizar em três pontos:  

 

“desenvolvimento de uma cultura de empresa tendente à criação de valores e objetivos comuns;  

sentido de pertença a uma comunidade organizacional (obtido, entre outros, através do emprego de 

longa duração, do contacto de cada trabalhador com diferentes sectores da empresa e da circulação 

ampla de informação por todos os membros)”; . Teixeira (1995, p. 27) 

 

Decidimos transcrever as citações referentes a estas características por acharmos que, 

assim, poderíamos deixar melhor clarificado o conceito de participação. De facto, parece-nos 

evidente a importância que a participação tem nas organizações, estando implícita no primeiro 

ponto, visto que será difícil haver “valores e objetivos comuns” sem participação (ibidem). 
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Ouchi põe, e a nosso ver bem, a necessidade de as tomadas de decisão serem 

participadas no desenvolvimento de uma cultura e filosofia própria da empresa (cfr. Teixeira, o.c., 

p. 27).  

Alves-Pinto (1995, p. 159) considera que o termo participação é passível de várias 

interpretações. Por seu turno, Friedberg dirá que “cada um de nós, quer queira quer não, quer 

esteja disso consciente quer não, participa a todo o momento da vida dos conjuntos sociais de 

que faz parte”, e, de seguida, comparou e trouxe para a participação o postulado da escola de 

Palo Alto: “Não se pode não comunicar.”, sendo neste caso: “Não se pode não participar.” (ibid., 

pp. 159-160). A autora conclui que “quando se pensa que não se está a participar, está-se, afinal, 

a escolher uma modalidade específica de participação”. Alves-Pinto referindo-se, ainda, a 

Friedberg, atribui a este a expressão “participação por assimilação” (ibid., p. 160), para explicitar 

que ela traduz a ideia de que  poderá haver retraimento, quando as pessoas se dão conta de que 

as suas participações nos órgãos, geralmente, consultivos não lhes trazem qualquer proveito (cfr., 

o.c., p. 160). 

N. Afonso (1993, p. 137) dirá que “a participação dos pais só faz sentido e só se torna 

mobilizadora quando se exerce sobre um poder efetivo que produza resultados palpáveis em 

termos de influência na gestão da escola”. Também, e através desta afirmação, poderemos 

concluir que o grau de participação das pessoas é em função de uma avaliação prévia em saber 

se vale a pena participar. 

Se considerarmos o sistema educativo, poderemos verificar que há dois tipos de 

participação a contemplar: a participação nos órgãos da escola e nas reuniões e a participação na 

vida escolar dos filhos, propriamente dita. Também Epstein distingue a participação nas tomadas 

de decisão e a participação que designa como envolvimento dos pais relativo às actividades 

escolares e à comunicação escola-família (cfr. Marques, 1998, pp. 164-171). 

 

 

2.2.  A participação e a Constituição da República Portuguesa 
 

 A Constituição da República Portuguesa (Lei Constitucional n.º 1/97) continua a ser a 

grande referência do direito dos cidadãos na participação da vida pública, e, no que diz respeito à 

participação no ensino, entre outros artigos, consagra no artigo 77.º: 

 

1. Os professores e alunos têm o direito de participar na gestão democrática das escolas, nos 

termos da lei. 

2. A lei regula as formas de participação das associações de professores, de alunos, de pais, das 

comunidades e das instituições de carácter científico na definição da política de ensino. 
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Com o reconhecimento do direito à participação no sistema educativo dos vários atores 

educativos na lei fundamental, ficaram criadas as condições para que novos diplomas viessem 

permitir o desenvolvimento da participação democrática nas escolas, o que veio a acontecer com 

a promulgação da Lei de Bases do Sistema Educativo e da Lei da Autonomia e Gestão das 

Escolas do Ensino Básico e Secundário, entre outras.  

 

 

2.3.  A participação e a Lei de Bases do Sistema Educativo 
 

 Com a Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, alterada pela 

Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro, fica consagrado o direito à participação pela comunidade. 

 Ao analisarmos esta Lei de Bases, poderemos verificar que ela faz referência à 

participação, direta ou indiretamente, num grande número dos seus artigos, conferindo, portanto, 

à comunidade educativa e ao cidadão o direito inalienável de participar. 

 Porque a análise exaustiva da Lei de Bases sai fora do âmbito deste trabalho, vamos 

apenas citar dois artigos, relativos aos princípios gerais da administração do sistema educativo, 

que provam, só por si, a importância atribuída à participação: 

 

A administração e gestão do sistema educativo devem assegurar o pleno respeito pelas regras de 

democraticidade e de participação que visem a consecução de objectivos pedagógicos e educativos, 

nomeadamente no domínio da formação social e cívica (artigo 43.º, n.º 1); 

O sistema educativo deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito nacional, regional 

autónomo, regional e local, que assegurem a sua interligação com a comunidade mediante 

adequados graus de participação dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias, de 

entidades representativas das actividades sociais, económicas e culturais e ainda de instituições de 

carácter científico (artigo 43.º n.º 2). 

 

Em muitos artigos desta lei poderemos ver ainda referido o apelo à cooperação, à 

intervenção comunitária e social, à cidadania, à integração dos estabelecimentos de ensino na 

comunidade, à inserção dos alunos na comunidade, enfim,  tudo no sentido de uma participação 

efetiva da comunidade educativa. 

 

 

2.4. A participação no atual modelo de administração e gestão da escola 
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No desenvolvimento da Lei de Bases do Sistema Educativo é publicado o Decreto-Lei n.º 

115-A/98
1
, de 4 de Maio – alterado pelo Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, pelo Decreto-Lei 

nº 224/2009,de 11 de setembro e pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho – que estabelece o 

regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos da educação pré-escolar e 

dos ensino básico e secundário. 

 Este regime jurídico de autonomia consagra os níveis de participação da comunidade 

educativa nos órgãos de administração e gestão das escolas, determinando que na assembleia 

de escola/conselho geral e no conselho pedagógico participem representantes da comunidade 

educativa: 

 

A assembleia é o órgão de participação e representação da comunidade educativa, devendo estar 

salvaguardada na sua composição a participação de representantes dos docentes, dos pais e 

encarregados de educação, dos alunos, do pessoal não docente e da autarquia local (art.º 8.º n.º 

2); 

A composição do conselho pedagógico é da responsabilidade de cada escola, a definir no respetivo 

regulamento interno, devendo neste estar salvaguardada a participação de representantes das 

estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo, das associações de pais e encarregados 

de educação, dos alunos no ensino secundário, do pessoal não docente e dos projetos de 

desenvolvimento educativo, num máximo de 20 membros 
2
 (art.º 25.º n.º 1); 

 

Para além da participação nestes dois importantes órgãos, a assembleia de escola e o 

conselho pedagógico, os pais, ainda, votam para a eleição do conselho executivo, reconhecendo-

se, assim, o pleno direito e o dever de participarem, também, na escolha deste órgão de 

administração e gestão (cfr. art.º 19.º n.º1); 

O reconhecimento e o direito à participação dos pais fica, ainda, consagrado, no regime 

jurídico de autonomia, quando postula:  

 

Aos pais e alunos é reconhecido o direito de participação na vida da escola(art.º 40.º); 

 

O direito de participação dos pais na vida da escola processa-se de acordo com o disposto na Lei de 

Bases do Sistema Educativo e no Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, e concretiza-se 

através da organização e da colaboração em iniciativas visando a promoção da melhoria da 

                                                 
1
 - Este Decreto- Lei revoga o publicado em 1991 – Decreto-Lei 172/91 – tendo sido experimentado em 52 escolas e 

avaliada a sua implementação. 

2
 - Este Decreto- Lei revoga o publicado em 1991 – Decreto-Lei 172/91 – tendo sido experimentado em 52 escolas e 

avaliada a sua implementação. 
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qualidade e da humanização das escolas, em ações motivadoras de aprendizagens e da 

assiduidade dos alunos e em projetos de desenvolvimento socioeducativo da escola (art.º 41 n.º1).  

 

No entanto, nas áreas técnicas, pedagógicas e que envolvam provas de exame, a 

participação terá de ser limitada aos profissionais aos quais são reconhecidas as devidas 

competências e que são os professores. 

A propósito desta participação dos pais nos órgãos, Marques (2001a, p. 114) afirma que “a 

participação dos pais deve restringir-se às questões de política educativa geral e a todas as 

questões que não interfiram com a autonomia pedagógica dos professores”. 

 

 

2.5.  Benefícios da participação dos pais  

 

 Muitos investigadores concluem que há benefícios, quando os pais participam na vida 

escolar dos seus filhos. Normalmente, os pais/encarregados de educação participam nas 

atividades extracurriculares; nos órgãos de administração e gestão da escola; nas associações de 

pais; e, em casa, na ajuda direta aos estudos. 

 Reputamos, pois, de enorme importância os diplomas legais que reconhecem o direito à 

participação dos pais e, assim, permitam que haja condições para que a família e a escola 

trabalhem em parceria. 

Marques dirá que uma das finalidades das parcerias é envolver os pais para, assim, 

“trazerem mais energia e mais ideias” (ibid., pp. 113-114).  

 Ainda para este autor, “a parceria significa que as pessoas têm de concordar em fazer 

algumas coisas em conjunto e partilharem a responsabilidade e os benefícios daquilo  que é feito 

em conjunto” (ibid. pp. 112).    

Montandon (2001, p. 159) fala de investigações, nomeadamente nos países anglo-

saxónicos em que o aspeto mais realçado no âmbito das relações família-escola e da abertura da 

escola aos pais,  “é a sua implicação no trabalho escolar dos filhos”. 

 Refere, ainda, que, em muitos trabalhos destas investigações, se afirmará que “é um dado 

assente que os pais podem ajudar a melhorar os desempenhos escolares dos filhos através da 

sua implicação na escolaridade” (ibidem). 

 O envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos parece, na verdade, vir trazer 

benefícios para os alunos, pelo menos assim o dizem os investigadores que consultámos e que 

reputámos de grande qualidade. 

Porém, isto já não acontecerá da mesma maneira com a participação dos pais nos órgãos 

de gestão, em que os investigadores não estarão, tão seguros quanto aos seus benefícios diretos 

para os alunos. Como dirá Montandon “os investigadores tentam determinar, sem chegar a um 
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consenso, em que medida a participação dos pais beneficia o sistema escolar no seu conjunto” 

(ibid.,  p. 157). 

 Montandon, ainda, ao referir-se aos defensores da participação parental dirá que  

 

Os processos de aprendizagem de uma criança não implicam só mecanismos cognitivos mas 

também uma dinâmica emotiva, as atitudes dos pais relativas ao seu trabalho na escola e o 

interesse que eles manifestam não podem senão exercer uma influência sobre as suas 

aprendizagens e os seus resultados (ibid., p. 159). 

 

 No mesmo sentido, este autor afirma que em trabalhos de Fehrman, Keith e Reimers, 

(1987); Walberg, (1984); Hewison, (1985), estes dirão que “a implicação dos pais na escolaridade 

do seu filho aumenta a probabilidade de este progredir de uma maneira ótima tanto no domínio 

das aprendizagens como das atitudes”. (ibidem). 

 

Os benefícios do envolvimento das famílias na educação dos filhos colhem, pois, o consenso de 

muitos investigadores, no entanto, parece haver um longo caminho a percorrer. 

 

Depois de termos abordado a participação dos pais, iremos, de seguida, tentar 

compreender  a socialização dos alunos, seja num primeiro estágio – em socialização primária – 

seja já no começo da socialização secundária, isto é, a socialização desenvolvida na instituição 

escolar. 

 

 

3.  SOCIALIZAÇÃO   
 

3.1.  O conceito socialização     
 

A pessoa humana para poder viver em relação com os outros seres humanos   terá que 

interiorizar as normas do seu meio social, para  assim se adaptar e corresponder melhor à 

sociedade da qual quer fazer parte, chamando-se a este processo socialização. Foi este o sentido 

que pudemos tirar de Rocher (1989) quando define socialização.  

 

Como o processo pelo qual ao longo da vida a pessoa humana aprende e interioriza os elementos 

socioculturais do seu meio, os integra na estrutura da sua personalidade sob a influência de 

experiências de agentes sociais significativos e se adapta assim ao ambiente social em que se deve 

viver. Rocher (1989, p. 126) 
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 Iremos, de seguida, visitar vários autores para, assim, podermos ter uma visão mais alargada 

sobre o conceito. 

Alves-Pinto (2001, p. 22-23) dirá que o conceito de socialização não teve uma única 

significação ao longo dos tempos, mas que agora a ideia generalizada é de que “a sociedade não 

pode ser pensada sem ter em conta o indivíduo nem o indivíduo pode ser pensado sem a 

sociedade”. Esta investigadora elucida que  

 

A socialização corresponde à participação progressiva da pessoa no `jogo de trocas´ complexas que 

fazem a sociedade existir, e particularmente nos sistemas de interação de que a pessoa participa. 

Nesta interpretação, o processo de socialização tem que ser perspetivado em relação àquilo a que o 

ser humano  atribui significado (ibid., p. 22). 

 

Horton e Hunt (1981, p. 77) dirão que a socialização é o resultado de um processo de 

incorporação de traços e atributos quando o ser se torna em ser humano, com um conjunto de 

atitudes e valores, gostos e recusas, metas e propósitos, padrões de atuação e um conceito 

profundo e duradouro da espécie da pessoa que é. Mas estes autores formalizam o conceito 

nestes termos: “socialização é o processo pelo qual uma pessoa internaliza as normas dos 

grupos em que vive, de modo que surja um  `eu´ distinto, único para um dado indivíduo” (ibidem). 

Cohen (1981, p. 39) afirmará que  

 

A socialização é o processo através do qual o ser humano começa a aprender o modo de vida de  

sociedade, adquire uma personalidade e desenvolve a capacidade de funcionar como indivíduo e 

como membro do grupo. Já em idade bem tenra, a criança aprende dos outros qual o 

comportamento que se espera dela e qual o tipo de pessoa ela é”. Em termos mais formais e 

sintéticos definirá socialização como “o processo de interação social através do qual o 

indivíduo internaliza o modo de vida de sua sociedade e adquire uma personalidade (ibid., 

p. 48).    

 

A obra de Étienne referirá 

 

A socialização designa os processos pelos quais os indivíduos se apropriam das normas, valores e 

funções que regem o funcionamento da vida em sociedade. Ela tem duas funções essenciais: 

favorecer a adaptação de cada indivíduo à vida social e manter um certo grau de coesão entre os 

membros da sociedade”.   (Étienne 1998, p. 265)      

               

Para Chaplin (1981, p. 533) socialização significa “processo de aprender os costumes, 

hábitos e folclore de uma dada cultura”. 
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Fernandes (2001a, p. 239) dirá que socialização “consiste nos processos sociais através 

dos quais um indivíduo se torna membro de grupos sociais, apreendendo a cultura desses grupos 

e adotando um comportamento social aprovado por eles”.   

Para Sprinthall e Sprinthall (1993, p. 483) “a socialização é o processo de aprendizagem 

dos costumes e regras da sociedade e é obtida por intermédio das pressões para o 

conformismo”. 

 Balle (1995, p. 526) afirmará que “a socialização designa a adoção progressiva das ideias, 

verdadeiras ou falsas, que distinguem um determinado grupo e que caracterizam a pertença dos 

membros a esse grupo”. 

Em suma, é pela socialização que o indivíduo se constrói como pessoa social e individual, 

na interação com os outros. 

E, em conclusão, podemos dizer que a socialização é um processo complexo de 

aprendizagens com vista à interiorização das normas, das regras, dos valores, e dos costumes, 

que o meio social adota, numa constante interação e reconstrução dos seus significados. 

 

 

3.2.  Socialização primária 

 

Alves-Pinto, baseando-se em Berger e Luckmann, salienta duas etapas essenciais no 

processo socializador: a socialização primária e a socialização secundária. 

A socialização primária tem lugar na infância. É aqui que a criança, a partir dos primeiros 

tempos de vida, toma contacto com o mundo dos adultos que lhe estão mais próximos. O 

processo de socialização tem início, assim, com a interiorização, por parte da criança, do mundo 

que os outros significativos, os adultos que lhe estão mais próximos, lhe fazem chegar, dado que 

a criança está tributária destes outros significativos (cfr. Alves-Pinto, 1995,  pp. 121-122).     

Nas interações que a criança vai ter, acontecerão congruências em relação às 

interpretações dadas ao mesmo acontecimento, quer pela criança, quer pelo outro significativo 

com possíveis avanços e recuos, mas de forma progressiva. Quando um nível aceitável de 

apropriação das normas genéricas que regem a interação entre os membros da comunidade é 

feita pela criança, esta ascende à condição de membro da sociedade (ibid., p. 122). 

Então, a socialização primária estará terminada quando a criança já for capaz de 

generalizar, atribuindo ao “outro generalizado”, por abstração, aquilo que até agora só tinha 

compreensão e significado no “outro significativo”, e, nas suas interações, tenha capacidade de 

compreender as regras do jogo, assim como, o sentido de lealdade e equidade.   

A partir de agora a criança está  na fase da socialização secundária (ibid., p. 123).  
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3.3.  Socialização secundária 
 

A socialização primária não é suficiente para integrar na sociedade os novos elementos. 

Assim, torna-se fundamental o papel que a escola vai assumir para integrar as crianças e os 

jovens na sociedade, uma vez que a escolaridade obrigatória e o acesso generalizado aos outros 

níveis de ensino torna, cada vez maior, quer o período de tempo, quer a frequência escolar dos 

jovens. É, então, na instituição escolar que ocorrerá o início e, cada vez mais, uma grande parte 

da socialização secundária que Alves-Pinto designa por “´interiorização de submundos 

institucionais ou baseados em instituições´” (ibidem).  

Na socialização secundária não se torna essencial uma identificação profunda entre a mãe 

e a criança, ao contrário do que acontece na socialização primária em que essa relação, com a 

mãe ou com a pessoa que as suas vezes fizer, é essencial e imprescindível para o êxito deste 

processo de socialização (ibidem). 

Um dos aspetos fundamentais para a integração do indivíduo nas várias instituições que 

terá de frequentar é o da “coerência ou compatibilidade entre as interiorizações realizadas ao 

longo da socialização primária e as interiorizações supostas pelos diferentes momentos de 

socialização secundária” (ibidem). 

Alves-Pinto cita uma imagem de Berger e Luchmann a respeito deste facto que acabamos 

de transcrever, que, também, queremos deixá-la aqui registada, por acharmos que é uma 

imagem bem representativa da coerência ou incompatibilidade daquela realidade. “Aprende-se 

uma segunda língua construindo sobre a realidade indiscutível da própria língua materna. Durante 

longo tempo, a pessoa retraduz continuamente na sua língua original quaisquer elementos da 

própria língua que está adquirindo. Só desta maneira é que a nova língua pode começar a ter 

alguma realidade. Quando esta realidade chega a estabelecer-se por si mesma, lentamente, 

torna-se possível livrar-se da retradução. A pessoa mostra-se capaz de pensar na própria língua” 

(ibidem). 

A propósito desta imagem, Alves-Pinto chama a atenção para as propostas de 

socializações escolares, em muitos casos, muito afastadas das realidades culturais em que se 

realizaram as socializações primárias dos vários alunos. E interroga, referindo-se à imagem da 

segunda língua, se as crianças ou jovens nestas socializações secundárias terão ´dicionário´ que 

os habilitem a  fazer as traduções e retroversões (cfr. ibid., pp.123-124).   

A seguir à socialização secundária virá a profissional. E, nesta sociedade, muitas 

socializações se seguirão dentro da atividade profissional. As mudanças que, permanentemente, 

se dão ao nível das organizações, quer sejam culturais, técnicas, de funcionamento, entre outras, 

obrigam os profissionais a passarem por processos consecutivos de socializações, por vezes com 

redefinições das próprias identidades (cfr., Alves-Pinto, 2001, pp. 31-32). 

Para Cherkaoui nem a personalidade nem a socialização são imutáveis: 
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É errado pensar, como creem certos teóricos profundamente marcados pela psicanálise, que a 

personalidade de um indivíduo é moldada de uma vez por todas na sua primeira infância pela 

família. A socialização, muito pelo contrário, muda ao longo da vida. (Cherkaoui 1995, p. 135) 

 

Estas proposições vêm, pois, confirmar o dinamismo destes conceitos. 

 

 

3.4.  Socialização familiar 
 

A família tem uma importância fundamental na socialização dos seus filhos. É, pois, na 

família que tudo tem início. Para Heck e Williams os pais são “a fundação, o ponto a partir do qual 

quase tudo acontece” (citado por Teixeira, 1995, p. 114). 

Parece ser uma verdade indiscutível, o facto de os pais serem os primeiros responsáveis 

pela socialização dos filhos, e, noutros tempos, não muito longínquos, quando os filhos eram 

confiados à escola, muitos pais ficavam, assim, mais libertos daquela função. Hoje, porém, não 

se passa assim. A responsabilidade dos pais não fica diminuída quando os filhos começam a 

frequentar a escola, mas, muito pelo contrário, aos pais, cada vez mais, são exigidas maiores 

responsabilidades no acompanhamento e  na educação. 

 

A escola exige aos pais um verdadeiro processo de socialização relativamente aos seus papéis e à 

sua intervenção no processo educativo escolar dos seus filhos. Quando eles próprios andavam na 

escola, aos seus pais apenas era pedido que mandassem os filhos estudar. Não havia reuniões de 

pais. Não se falava em intervenção de pais no processo educativo escolar dos filhos” (Alves-Pinto, 

1965, p. 114). 

 

Como se poderá concluir, para a socialização familiar muito poderá contribuir a 

comunicação, e, portanto, a interação entre pais e professores. E, no respeito pela educação dos 

alunos, poderemos estar com Perrenoud ao afirmar que a família e a escola “são duas 

instituições condenadas a cooperar” (citado por Teixeira, o.c., p. 115).      

A colaboração entre pais e professores poderá contribuir para aproximar o estilo educativo 

da família com o da escola. A análise de vários estudos levou à conclusão de que “em todas as 

crianças, quanto mais diferente for o estilo educativo da família e da escola, mais as notas têm 

uma baixa sensível” (Duru-Bellat e Henriot-Van-Zanten, 1992, p. 165).  

Pourtois, fazendo uma recensão de vários estudos, diz que esses estudos “comparando 

estilos de ambiente familiar democráticos versus protetores e restritivos, chegam à conclusão de 

que os primeiros são os que mais estimulam o desenvolvimento das crianças” (citado por ALVES-

PINTO, 1995, p. 63).  
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Também Kellerhals e Montandon, ao estudarem as estratégias educativas das famílias, 

terão verificado que “o estilo educativo familiar não está marcado de forma determinista pelo meio 

social” (citados por Alves-Pinto, ibidem).  

Se genericamente as estatísticas apontam uma relação entre (in)sucesso escolar e grupo 

social de pertença ao aluno, estudos sobre os estilos educativos familiares e os resultados 

escolares permitem concluir que 

 

A influência da origem familiar na carreira escolar está muito longe de se limitar a ser a influência do 

meio sociocultural de origem. As famílias de um mesmo meio sociocultural podem ser muito 

diversas na forma de funcionar com os filhos e por aí variarem muito na facilitação que podem 

assegurar na sua integração na escola” (ibidem). 

 

SÚMULA 
 

Neste capítulo, ao abordarmos os conceitos de participação e de socialização, que vão ser 

os conceitos base do nosso trabalho prático, retivemos dos autores que consultámos elementos 

essenciais que irão ajudar a compreender os resultados do nosso estudo. 

Assim, os fatores que retivemos  e que nos parecem ter maior importância para o sucesso 

dos alunos, foram os que se prendem com o envolvimento dos pais nos estudos dos seus filhos. 

De facto, o apoio e o acompanhamento da vida escolar dos filhos por parte dos pais é uma 

ideia central em muitos autores que concluem ser um elemento chave para o sucesso escolar. Da 

nossa experiência, temos a perceção de que há quase sempre vantagem quando nos sentimos 

acompanhados e apoiados, e, agora, estávamos a pensar em adultos. Relativamente às crianças 

e aos jovens, pensamos que ainda trará maiores benefícios, pois estes terão, obviamente, 

maiores necessidades de apoio e de envolvimento dos pais. Por isso, no nosso questionário 

quisemos saber a opinião dos nossos alunos sobre o envolvimento dos pais nas suas vidas 

escolares e, ainda, a opinião dos seus pais/encarregados de educação. 

Em relação à socialização, pudemos verificar, pelos estudos dos investigadores que 

também consultamos, a importância capital que tem para o sucesso da socialização primária a 

relação e a interação da mãe com a criança, podendo a sua ausência pôr em causa o sucesso 

desta socialização, com inevitáveis dificuldades nas socializações subsequentes.      

 O que destacamos mais, neste primeiro capítulo, foi a importância que tem para o sucesso 

escolar dos alunos o envolvimento dos pais nos seus estudos, assim como, no sucesso da  

socialização primária, a relação da mãe com a criança.
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PARTE III- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 
 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

 Neste capítulo tentamos dar resposta à nossa questão inicial: “A Participação dos Pais na  

Socialização dos Alunos.” 

 Para isso, organizamos um questionário, no qual procuramos saber as opiniões dos 

alunos e dos pais sobre a interligação das suas vidas escolares e familiares. 

Apresentamos os resultados obtidos e fizemos a análise das frequências, dos indicadores 

parcelares, dos indicadores agregados e das variações significativas de opinião registadas. 

Aplicamos, na análise estatística, as ferramentas informáticas, sendo de destacar que foi 

utilizado o teste de qui-quadrado depois de se garantir uma frequência esperada por célula não 

inferior a cinco, como impõe este teste. 

Demos especial cuidado à leitura das variações estatisticamente significativas que 

obtivemos e fizemos, perante cada quadro de variações, a sua análise. 

Concluímos, procurando encontrar nos resultados e nas análises efetuadas tudo o que foi 

importante realçar e que se articula com o aprofundamento teórico da parte II do presente estudo. 

 

 

2.  APRESENTAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
 

O questionário foi dirigido aos alunos e aos pais/encarregados de educação, tendo sido 

constituído por perguntas sobre as características dos respondentes, por perguntas de auto 

qualificação, de envolvimento escolar, de participação, de socialização e de perspetivas futuras.  

Com esta constituição quisemos saber: 

 - sobre as características dos respondentes - a idade, o sexo, o ano de frequência, a 

repetência (sucesso escolar), a repetência em anos anteriores e o nível de instrução familiar 

(NIF); 

- sobre a auto qualificação - o que consideram os alunos em termos de notas, de 

comportamento e de esforço para estudar; 

- sobre o envolvimento escolar, através de indicadores agregados - o conhecimento das 

regras, as transgressões, o envolvimento nos estudos, o envolvimento dos pais, as condições 

dadas pelos pais e a convergência de opiniões entre professores e pais; 

- sobre a participação, com indicadores agregados - a participação dos pais em 

organizações e a comunicação com a escola; 
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- sobre a socialização, com indicadores agregados, - sentimento de pertença, o sentimento 

de ter poder e o sentimento de compreensão da escola; 

- sobre expectativas futuras, com indicadores agregados - o sujeito da decisão 

de permanência na escola e a utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa. 

 

 

3. AMOSTRA DO ESTUDO REALIZADO COM OS AUNOS 
 

 A amostra foi constituída por alunos dos oitavos e nonos anos de escolaridade e por 

encarregados de educação. 

 

3.1.  Distribuição do questionário 
 

 O questionário foi distribuído nos meses de março e abril de 2012, em  Vila Nova de Gaia 

(Canidelo), designadamente, na Escola Secundária de Inês de Castro. 

 

3.2.  Caracterização da amostra 
 

 Apresentaremos, a seguir, as características dos respondentes, relativamente à idade, ao 

sexo, ao ano de frequência, ao sucesso escolar, às reprovações em anos anteriores e ao nível de 

instrução familiar (NIF). 

 

3.2.1. Idade 

 

QUADRO I - I 

Frequência das idades 

Idade Frequência % 

12 1 0,29% 

13 62 17,97% 

14 143 41,45% 

15 91 26,38% 

16 31 8,99% 

17 16 4,64% 

18 1 0,29% 

Totais 345 100,00% 

 
Moda = 14                               Média = 14,408                              Mediana = 14 
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GRÁFICO I - I 

 

 

 

3.2.2.  Sexo 
 

QUADRO I - II 

Frequências  -  sexo masculino e feminino 

 

 

 

 

Moda - Raparigas 

 

GRÁFICO I - II 

Sexo Frequência % 

Rapaz 166 48,12% 

Rapariga 179 51,88% 

TOTAIS 345 100,00% 
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3.2.3.  Ano de frequência 

 

QUADRO I - III 

Distribuição das frequências por anos de escolaridade 

 

Ano de frequência Frequência % 

8º 181 52,46% 

9º 164 47,54% 

Totais 345 100,00% 

Moda – 8º ano 

 

3.2.4.  Sucesso escolar 
 

3.2.4.1.  Situação atual em termos de reprovações 

 

QUADRO I – IV 

Frequências dos repetentes e não repetentes no mesmo ano de escolaridade 

 

És repetente? Frequência % 

Sim 44 12,75% 

Não 301 87,25% 

Totais 345 100,00% 

 Maioritariamente os nossos respondentes são não repetentes, podendo-se concluir que 

têm sucesso escolar. 

 

3.2.4.2.  Reprovações em anos anteriores 

 

QUADRO I - V 

Frequência  dos alunos que repetiram em anos anteriores 

 

Já antes repetiste algum ano? Frequências % 

Sim 98 28,41% 

Não 247 71,59% 

Totais 345 100,00% 

Moda - Não 
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3.2.5.  Nível de instrução familiar (NIF) 
 

QUADRO I - VI 

Frequência do nível de instrução familiar 

 NIF (Pai+Mãe) + Familiar   

Habilitações Frequência % 

Menos 4º ano 1 0,29% 

4º ano 44 12,83% 

6º ano 58 16,91% 

9º ano 70 20,41% 

10º ou 12º ano 79 23,03% 

Curso médio/ frequência de curso superior 25 7,29% 

Curso superior 66 19,24% 

Totais 343 100,00% 

 

Moda – 10º ou 12º anos 

 

4.  AUTOQUALIFICAÇÃO  
 

Quisemos saber como se auto qualificavam os nossos respondentes no âmbito das 

classificações, do comportamento e do esforço para estudar. 

 

 

4.1.  Autoqualificação em termos de notas: distribuição das frequências 
 

 

QUADRO I - VII 

Frequências da autoqualificação em termos de notas. 

 

Em termos de notas consideras que és um aluno: Frequências %  

Muito fraco 4 1,16% 

Fraco 40 11,59% 

Razoável 206 59,71% 

Bom 71 20,58% 

Muito bom 24 6,96% 

Totais 345 100,00% 
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4.1.1.  Variações da autoqualificação em termos de notas pelas características 
 

QUADRO I - VIII 

Autoqualificação em termos de notas pelas características 

 Idade Sexo Ano de 
frequência 

Sucesso 
escolar 

Reprovações 
anteriores 

NIF 

Graus de liberdade 4 2 2 2 2 4 

2 observado 22,64 1,04 5,64 13,45 49,86 18,27 

Probabilidade observada 0,00 0,59 0,06 0,00 0,00 0,00 

 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da auto qualificação em 

termos de notas pela idade, pelo sucesso escolar, pelas reprovações anteriores e pelo NIF. 

 

 

4.1.2.  Autoqualificação em termos de notas segundo a idade 

 

QUADRO I – IX 

Autoqualificação em termos de notas segundo a idade 

Idade 12 14 16 TOTAL 

Em termos de notas consideras que és um aluno 13 15 18 

Fraco e Muito Fraco  
5 28 11 44 

08% 12% 23% 13% 

Razoável 
33 137 36 206 

52% 59% 75% 60% 

Bom e Muito Bom 
25 69 1 95 

40% 29% 02% 28% 

TOTAL 
63 234 48 345 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 4             2 observado = 22,64          Probabilidade observada = 0,00 

 

 

 Pelos resultados do quadro atrás apresentado, e como era esperável, podemos verificar 

que são os alunos mais novos, em maior percentagem, que se consideram, em termos de notas, 

bons.  

É de realçar, ainda, que em todas as idades há uma maioria que se considera razoável. 
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4.1.3.  Autoqualificação em termos de notas segundo o sucesso escolar 

 

QUADRO I - X 

Autoqualificação em termos de notas segundo o sucesso escolar 

Repetente 

Em termos de notas consideras que 

és um aluno 

Sim Não TOTAL 

Fraco 
8 

18% 

36 

12% 

44 

13% 

Razoável 
34 

77% 

172 

57% 

206 

60% 

Bom 
2 

05% 

93 

31% 

95 

28% 

TOTAL 
44 

100% 

301 

100% 

345 

100% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 13,45         Probabilidade observada = 0,00 

 

Como era de esperar são os alunos não repetentes que se consideram, em muito maior 

percentagem, bons em termos de notas. 

Porém, quer os repetentes quer os não repetentes consideram-se maioritariamente 

razoáveis. 

 

4.1.4.  Autoqualificação em termos de notas segundo as reprovações anteriores 
 

QUADRO I – XI 

Autoqualificação em termos de notas segundo as reprovações anteriores 

Repetiste Sim Não TOTAL 

Em termos de notas consideras que és um aluno    

Fraco 
26 18 44 

27% 07% 13% 

Razoável 
68 138 206 

69% 56% 60% 

Bom 
4 91 95 

04% 37% 28% 

TOTAL 
98 247 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade =2      2 observado =49,86        Probabilidade observada = 0,00 
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 No quadro acima apresentado, são os alunos que não repetiram em anos anteriores que 

mais se consideram bons em termos de notas. Inversamente, só sete porcento dos que repetiram 

em anos anteriores é que se consideram bons, verificando-se simultaneamente uma grande 

percentagem que se considera fraca. 

 

 

4.1.5.  Autoqualificação em termos de notas segundo o NIF 

 

QUADRO I - XII 

Autoqualificação em termos de notas segundo o NIF 

 

        NIF (Pai+Mãe) + Familiar 

 

Em termos de notas 

consideras que és um aluno 

Ensino 

básico/ou 

menos 

Ensino Sec/Médio/Freq. 

Superior 

Ensino 

Superior 
TOTAL 

Fraco 
27 14 3 44 

16% 13% 05% 13% 

Razoável 
110 62 32 204 

64% 60% 48% 59% 

Bom 
36 28 31 95 

21% 27% 47% 28% 

TOTAL 
173 104 66 343 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade =4                 2 observado = 18,27         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Pela análise do quadro acima apresentado, podemos ver que são os respondentes que 

têm familiar de instrução superior quem mais se considera bom em termos de notas. 

Em sentido inverso, são os respondentes com nível familiar do ensino básico ou menos 

quem mais se considera fraco. 
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4.2.  Autoqualificação em termos de comportamento: distribuição das frequências 
 

QUADRO I - XIII 

Autoqualificação em termos de comportamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.  Variações da auto qualificação em termos de comportamento pelas 

características 

 

QUADRO I – XIV 

Variações da autoqualificação em termos de comportamento pelas características 

 Idade Sexo Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 

NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 10,37 0,11 5,63 14,34 15 0,43 

Probabilidade observada 0,01 0,74 0,02 0,00 0,00 0,81 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da auto qualificação em 

termos de comportamento pela idade, pelo ano de frequência, pelo sucesso escolar e pelas 

reprovações. 

Em termos de comportamento consideras que és um 

aluno 

Frequência % 

Muito fraco 5 1,45% 

Fraco 9 2,61% 

Razoável 149 43,19% 

Bom 135 39,13% 

Muito bom 47 13,62% 

Totais 345 100,00% 
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4.2.2.  Autoqualificação em termos de comportamento segundo a idade 
 

QUADRO I - XV 

Autoqualificação em termos de comportamento segundo a idade 

 

Idade 12 14 16 TOTAL 

Em comportamento 13 15 18 

Razoável 
27 103 33 163 

43% 44% 69% 47% 

Bom 
36 131 15 182 

57% 56% 31% 53% 

TOTAL 
63 234 48 345 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade =2        2 observado = 10,37         Probabilidade observada = 0,01 

 

 Podemos verificar pelo quadro acima apresentado que são, maioritariamente, os alunos 

mais novos aqueles que assumem ter um comportamento bom, decrescendo à medida que a 

idade aumenta, não havendo diferença estatisticamente significativa nos dois grupos etários mais 

novos. 

 

4.2.3.  Auto qualificação em termos de comportamento segundo o ano de 

escolaridade 

 

QUADRO I - XVI 

Autoqualificação em termos de comportamento segundo o ano de escolaridade 

 

Ano de frequência 8º 9º TOTAL 

Em comportamento 

Razoável 
97 66 163 

54% 40% 47% 

Bom 
84 98 182 

46% 60% 53% 

TOTAL 
181 164 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade =1        2 observado = 5,63,         Probabilidade observada = 0,02 
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 No quadro atrás apresentado, podemos verificar que são os alunos dos nonos anos que, 

maioritariamente, se consideram bons.  

 

4.2.4.  Auto qualificação em termos de comportamento segundo o sucesso escolar 
 

QUADRO I - XVII 

 Autoqualificação em termos de comportamento 

Repetente Sim Não TOTAL 

Em termos de comportamento 

consideras que és um aluno 

Razoável 
33 130 163 

75% 43% 47% 

Bom 
11 171 182 

25% 57% 53% 

TOTAL 
44 301 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1       2 observado =14,34          Probabilidade observada = 0,00 

 

No quadro acima apresentado, observamos que são os alunos não repetentes, 

maioritariamente, aqueles que se consideram bons em termos de comportamento, enquanto que 

três quartas partes dos repetentes se consideram, apenas, razoáveis. 

 

4.2.5.  Auto qualificação em termos de comportamento segundo reprovações 

anteriores 

QUADRO I - XVIII 

  Auto qualificação em termos de comportamento 

Repetiste Sim Não TOTAL 

Em comportamento 

Razoável 
63 100 163 

64% 40% 47% 

Bom 
35 147 182 

36% 60% 53% 

TOTAL 
98 247 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade =1       2 observado =15        Probabilidade observada = 0,00 
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 No quadro acima apresentado, tal como no dos repetentes, são os alunos que não 

repetiram em anos anteriores que, maioritariamente, se consideram bons em termos de 

comportamento.  

 

 

4.3.  Autoqualificação em termos do esforço: distribuição das frequências 
 

QUADRO I – XIX 

Autoqualificação em termos do esforço: distribuição das frequências 

Em termos do esforço que fazes para estudar, 

 consideras que és um aluno 
Frequência % 

Muito fraco 5 1,45% 

Fraco 32 9,28% 

Razoável 171 49,57% 

Bom 102 29,57% 

Muito Bom 35 10,14% 

Totais 345 100,00% 

 

 

4.3.1.  Variações da autoqualificação em termos do esforço pelas características 
 

QUADRO I - XX 

Variações da autoqualificação em termos do esforço pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 
Sucesso 
escolar 

Reprovações 
anteriores 

NIF 

Graus de liberdade 4 2 2 2 2 4 

2 observado 

 

o 

26,60 11,75 0,57 13,32 42,42 13,54 

Probabilidade observada 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,01 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas do esforço pela idade, 

pelo sexo, pelo sucesso escolar, pelas reprovações anteriores e pelo nível de instrução familiar 

(NIF).
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4.3.2.  Autoqualificação em termos do esforço segundo a idade 
 

QUADRO I - XXI 

  Autoqualificação em termos do esforço segundo a idade 

Idade 12 14 16 TOTAL 

Em termos do esforço que fazes para 

estudar, consideras que és um aluno 
13 15 18 

Fraco 
5 23 9 37 

08% 10% 19% 11% 

Razoável 
30 105 36 171 

48% 45% 75% 50% 

 

Bom 

28 106 3 137 

44% 45% 06% 40% 

TOTAL 
63 234 48 345 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 4       2 observado =26,60          Probabilidade observada = 0,00 

 

 No quadro atrás apresentado, há uma notória clivagem entre os grupos etários dos mais 

novos e o grupo etário dos mais velhos. Nos primeiros, dos mais novos, não há grandes 

diferenças estatisticamente significativas e os respondentes consideram-se, numa grande 

percentagem, bons, a par de uma percentagem pouco significativa dos que se consideram fracos. 

 

 Inversamente, nos alunos do grupo etário dos mais velhos há uma pouco significativa 

percentagem dos que se consideram bons a par de uma significativa percentagem dos que se 

consideram fracos.
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4.3.3.  Autoqualificação em termos do esforço segundo o sexo 

 

QUADRO I – XXII 

Autoqualificação em termos do esforço segundo o sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graus de liberdade = 2     2 observado =11,75    Probabilidade observada = 0,00 

 

 No quadro atrás apresentado, as raparigas consideram-se a fazer um esforço muito maior 

do que os rapazes para o estudo. 

  

4.3.4. Autoqualificação em termos do esforço segundo o sucesso escolar 
 

QUADRO I – XXIII 

Autoqualificação em termos do esforço segundo o sucesso escolar 

Repetente Sim Não Total 

Em termos do esforço que fazes para estudar, 

Consideras que és um aluno 

Fraco 

11 26 37 

25% 09% 11% 

Razoável 
23 148 171 

52% 49% 50% 

Bom 
10 127 137 

23% 42% 40% 

TOTAL 
44 301 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade =2         2 observado =13,32          Probabilidade observada = 0,00 

Sexo 

Em termos de esforço que fazes para estudar 

consideras que és um aluno 

Masculino Feminino TOTAL 

Fraco 
26 11 37 

16% 06% 11% 

Razoável 
86 85 171 

52% 47% 50% 

Bom 
54 83 137 

33% 46% 40% 

 

TOTAL 

 

166 179 345 

100% 100% 100% 
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 Tendo em conta o quadro acima apresentado, podemos verificar que os não repetentes se 

consideram melhores em termos de esforço que fazem para estudar do que os repetentes. 

 

 

4.3.5.  Autoqualificação em termos do esforço segundo reprovações anteriores 
 

QUADRO I – XXIV 

Autoqualificação em termos do esforço segundo reprovações anteriores 

 

Repetiste Sim Não TOTAL 

Em termos do esforço que fazes para estudar 

consideras que és um aluno 

Fraco 

19 18 37 

19% 07% 11% 

Razoável 

66 105 171 

67% 43% 50% 

Bom 
13 124 137 

13% 50% 40% 

 

TOTAL 

 

98 247 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade =2                 2 observado =42,42          Probabilidade observada = 0,00 

 

 No quadro acima apresentado, os alunos que não repetiram em anos anteriores, na sua 

maioria, consideram-se bons em termos de esforço para estudar, contrariamente aos alunos que 

já repetiram em anos anteriores.
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4.3.6.  Autoqualificação em termos do esforço segundo o NIF 
 

QUADRO I – XXV 

Autoqualificação em termos do esforço segundo o NIF 

 

NIF (Pai+Mãe) + Familiar 

Ensino 

básico 

ou 

menos 

Ensino 

sec/médio 

ou freq. 

ensino 

superior 

 

Ensino 

superior 

 

  

TOTAL 

Em esforço 

Fraco 
20 7 10 37 

12% 07% 15% 11% 

Razoável 
93 56 20 169 

54% 54% 30% 49% 

Bom 
60 41 36 137 

35% 39% 55% 40% 

TOTAL 
173 104 66 343 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade =4          2 observado =13,54          Probabilidade observada = 0,01 

 

 Pela análise do quadro atrás apresentado, podemos verificar que os alunos oriundos de 

famílias com NIF superior se consideram, maioritariamente, a fazer um bom esforço. No entanto, 

estes alunos consideram-se a fazer um esforço fraco numa percentagem considerável.  

Também verificamos a assunção de razoáveis esforços nos outros níveis. 

 

 

5.  ENVOLVIMENTO ESCOLAR 
 

Vamos conhecer a opinião dos nossos respondentes sobre o envolvimento escolar nos 

seguintes aspetos: conhecimento das regras; transgressão; envolvimento nos estudos; e 

envolvimento dos pais - apoio dos pais, condições dadas pelos pais e convergência de opiniões 

entre professores e pais. 
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5.1.  Conhecimento das regras 
 

 Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações do conhecimento das regras pelas características e as variações 

significativas de opinião registadas. 

 

5.1.1.  Conhecimento das regras: indicadores parcelares 
 

QUADRO I – XXVI 

Conhecimento das regras: indicadores parcelares 

 

Conhecimento das Regras Discordo 

totalmente 

Discordo Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

Totais 

As regras nesta escola são claras 40 69 95 96 45 345 

11,59% 20,00% 27,54% 27,83% 13,04% 100,00% 

Por vezes não sei quais são 

As regras em certas aulas 

97 90 77 53 28 345 

28,12% 26,09% 22,32% 15,36% 8,12% 100,00% 

 

 

5.1.2.  Conhecimento das regras: indicador agregado 

 

QUADRO I – XXVII 

Conhecimento das regras: indicador agregado 

Indicador Agregado Conhecimento das regras 

  Frequência % 

2 12 3,48% 

3 5 1,45% 

4 44 12,75% 

5 29 8,41% 

6 67 19,42% 

7 71 20,58% 

8 53 15,36% 

9 41 11,88% 

10 23 6,67% 

Totais 345 100,00% 
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5.1.3.  Variações do conhecimento das regras pelas características 

 

QUADRO I – XXVIII 

Variações do conhecimento das regras pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 
Sucesso 
escolar 

Reprovações 
anteriores 

NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 8,75 3,15 0,23 8,24 6,03 2,60 

Probabilidade observada 0,01 0,08 0,63 0,00 0,00 0,27 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas do conhecimento das 

regras pela idade, pelo sucesso escolar e pelas reprovações anteriores. 

 

 

5.1.4.  Conhecimento das regras segundo a idade 

 

QUADRO I – XXIX 

Conhecimento das regras segundo a idade 

Idade 12 14 16 TOTAL 

Conhecimento das regras 13 15 18 

Menor concordância 
36 152 40 228 

57% 65% 83% 66% 

Maior concordância 
27 82 8 117 

43% 35% 17% 34% 

TOTAL 
63 234 48 345 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 2        2 observado = 8,75         Probabilidade observada = 0,01 

 

 

No quadro acima apresentado, podemos verificar que em todos os grupos etários, 

maioritariamente, os respondentes consideram ter pouco conhecimento das regras.  

No entanto, são os mais novos que assumem um maior conhecimento. 
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5.1.5.  Conhecimento das regras segundo o sucesso escolar 

 

QUADRO I – XXX 

Conhecimento das regras segundo o sucesso escolar 

 

Repetente Sim  Não TOTAL 

Conhecimento das regras   

Menor concordância 
38 190 228 

86% 63% 66% 

Maior concordância 
6 111 117 

14% 37% 34% 

TOTAL 
44 301 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1      2 observado = 8,24         Probabilidade observada = 0,00 

 

 No quadro acima apresentado, podemos verificar que tanto os repetentes como os não 

repetentes assumem, maioritariamente, pouco conhecimento das regras. No entanto, são os não 

repetentes que em maior percentagem dizem ter melhor conhecimento. 

 

 

5.1.6.  Conhecimento das regras segundo reprovações anteriores 

 

QUADRO I - XXXI 

Conhecimento das regras segundo reprovações anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graus de liberdade = 1      2 observado = 6,03         Probabilidade observada = 0,01 

 Repetiste Sim Não TOTAL 

Conhecimento das regras 

Menor concordância) 
75 153 228 

77% 62% 66% 

Maior concordância 
23 94 117 

23% 38% 34% 

TOTAL 
98 247 345 

100% 100% 100% 
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 Do quadro acima apresentado, podemos verificar, tal como no quadro dos repetentes, 

que, quer os reprovados quer os não reprovados assumem, maioritariamente, pouco 

conhecimento das regras. No entanto, os não reprovados assumem um melhor conhecimento. 

 

 

5.2.  Transgressões 
 

 Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações da transgressão pelas características e as variações significativas de opinião 

registadas. 

 

 

5.2.1.  Transgressão: indicadores parcelares 
 

QUADRO I - XXXII 

Transgressão: indicadores parcelares 

Transgressão 

 

 

Discordo 

totalmente 

 

Discordo 

 

Nem 

concordo 

Nem discordo 

 

Concordo 

 

Concordo 

totalmente 

 

TOTAIS 

  

  

Na escola quando me 

apetece muito fazer uma 

coisa faço-a mesmo 

sabendo que é proibido. 

107 

 

31,01% 

82 

 

23,77% 

88 

 

25,51% 

33 

 

9,57% 

35 

 

10,14% 

345 

 

100,00% 

       

Na escola faço o que me 

apetece 
24 28 63 106 124 345 

desde que não ultrapasse o 

que é proibido 
6,96% 8,12% 18,26% 30,72% 35,94% 100,00% 
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5.2.2.  Transgressão: indicador agregado 
 

QUADRO I - XXXIII 

Transgressão: indicador agregado 

Indicador Agregado Transgressão 

 

2 8 2,32% 

3 8 2,32% 

4 18 5,22% 

5 21 6,09% 

6 48 13,91% 

7 58 16,81% 

8 79 22,90% 

9 52 15,07% 

10  53 15,36% 

Totais 345 100,00% 

 

 

5.2.3.  Variações da transgressão pelas características 
 

QUADRO I - XXXIV 

Variações da transgressão pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 3,88 3,81 0,00 2,58 3,45 0,54 

Probabilidade observada 0,14 0,05 0,99 0,11 0,06 0,76 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da transgressão pelo 

sexo. 
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5.2.4.  Transgressão segundo o sexo 

 
QUADRO I – XXXV 

Transgressão segundo o sexo 

Sexo Rapazes 

 

Raparigas 

 

TOTAL 

Transgressão 

Menor concordância 
87 74 161 

52% 41% 47% 

Maior concordância 
79 105 184 

48% 59% 53% 

TOTAL 
166 179 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1      2 observado = 3,81         Probabilidade observada = 0,05 

 

 No quadro acima apresentado, podemos verificar que a maioria das raparigas assume 

maior transgressão do que os rapazes. 

 
 

5.3.  Envolvimento nos estudos 
 

 Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações do envolvimento nos estudos pelas características e as variações 

significativas de opinião registadas. 

 

5.3.1.  Envolvimento nos estudos: indicadores parcelares 
 

QUADRO I – XXXVI 

Envolvimento nos estudos: indicadores parcelares 

Envolvimento nos 

estudos 

 

     

 
Nunca 

Algumas 

Vezes 

Umas vezes 

sim outras 

não 

A maior 

parte das 

vezes 

Sempre 
Totais 

  
 
       
Verificam se fizeste 102 54 74 64 50 344 

Os trabalhos de 

casa 

29,65% 15,70% 21,51% 18,60% 14,53% 100,00% 

       

Oferecem-te livros 21 38 49 70 166 344 
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 6,10% 11,05% 14,24% 20,35% 48,26% 100,00% 

 

5.3.2.  Envolvimento nos estudos: indicador agregado 
 

QUADRO I - XXXVII 

Envolvimento nos estudos: indicador agregado 

Indicador Agregado Envolvimento nos estudos 

2 7 2,03% 

3 17 4,94% 

4 32 9,30% 

5 36 10,47% 

6 83 24,13% 

7 37 10,76% 

8 59 17,15% 

9 40 11,63% 

10 33 9,59% 

Totais 344 100,00% 

 

5.3.3.  Variações do envolvimento nos estudos pelas características 

 

QUADRO I – XXXVIII 

Variações do envolvimento nos estudos pelas características 

 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 2,69 1,93 13,59 0,00 0,76 6,59 

Probabilidade observada 0,26 0,16 0,00 0,97 0,38 0,04 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas do envolvimento nos 

estudos pelo ano de frequência e pelo NIF. 
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5.3.4.  Envolvimento nos estudos segundo o ano de frequência 
 

QUADRO I – XXXIX 

Envolvimento nos estudos segundo o ano de frequência 

 

Ano de frequência 8º Ano 9ºAno TOTAL 

Envolvimento nos estudos 

Poucas vezes 
74 101 175 

41% 62% 51% 

Muitas vezes 
106 63 169 

59% 38% 49% 

TOTAL 
180 164 344 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade =1      2 observado =13,59          Probabilidade observada = 0,00 

 

 No quadro acima apresentado, podemos verificar que são os alunos dos oitavos anos que, 

maioritariamente, assumem ter muitas vezes envolvimento dos pais nos estudos. Contrariamente, 

os alunos dos nonos anos afirmam, maioritariamente, ter poucas vezes esse envolvimento 

familiar. 

 

5.3.5.  Envolvimento nos estudos segundo o NIF 

 

QUADRO I – XL 

Envolvimento nos estudos segundo o NIF 

 

NIF (Pai+Mãe) + Familiar Menos 4º ano/ensino 

Básico 

Sec./curso médio/freq superior Curso 

superior 

TOTAL 

Envolvimento nos estudos     

Poucas vezes 94 42 38 174 

 54% 40% 58% 51% 

Muitas vezes 
79 62 28 169 

46% 60% 42% 49% 

TOTAL 
173 104 66 343 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 2                2 observado = 6,59         Probabilidade observada = 0,04 
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 No quadro acima apresentado, podemos verificar que são os alunos do grupo de nível de 

instrução familiar intermédio quem assume, maioritariamente, ter muitas vezes envolvimento dos 

pais nos estudos. Tanto os alunos do NIF mais baixo, como os do NIF mais elevado, assumem 

maioritariamente ter poucas vezes envolvimento dos pais nos estudos. 

 

 

5.4.  Envolvimento dos pais 
 Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações do envolvimento dos pais pelas características e as variações significativas 

de opinião registadas. 

 

5.4.1.  Apoio dos pais: indicadores parcelares 

 

QUADRO I – XLI 

Apoio dos pais: indicadores parcelares 

 

Apoio dos pais

Discordo Nem concordo Concordo

totalmente nem discordo totalmente

Quando tenho dificuldades na escola 

os meus pais fazem 4 24 29 120 168 345

o que podem para me ajudar 1,16% 6,96% 8,41% 34,78% 48,70% 100,00%

Os meus pais nem sabem 215 74 22 16 18 345

como é que vão os meu estudos 62,32% 21,45% 6,38% 4,64% 5,22% 100,00%

TotaisDiscordo Concordo
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5.4.1.1.  Apoio dos pais: indicador agregado 

 

QUADRO I – XLII 

Apoio dos pais: indicador agregado 

 

Indicador agregado 

 

Apoio dos pais 

      

M 3 5 1,45% 

 4 5 1,45% 

 5 9 2,61% 

 6 26 7,54% 

 7 31 8,99% 

 8 64 18,55% 

 9 69 20,00% 

 10 136 39,42% 

 Totais 345 100,00% 

 

 

5.4.1.2.  Variações do apoio dos pais pelas características 
 

QUADRO I – XLIII 

Variações do apoio dos pais pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 6,56 0,06 0,01 0,50 9,88 4,27 

Probabilidade observada 0,04 0,81 0,92 0,48 0,00 0,12 

 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas do apoio dos pais pela 

idade e pelas reprovações anteriores. 
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5.4.1.3.  Apoio dos pais segundo a idade 

 

QUADRO I – XLIV 

Apoio dos pais segundo a idade 

Idade 12 14 16 TOTAL 

Apoio dos pais 13 15 18 

Menor concordância 
10 49 17 76 

16% 21% 35% 22% 

Maior concordância 
53 185 31 269 

84% 79% 65% 78% 

TOTAL 
63 234 48 345 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 2                2 observado = 6.56         Probabilidade observada = 0,04 

 

 No quadro atrás apresentado, podemos verificar que, maioritariamente, em todas as 

idades os alunos assumem ter o maior apoio dos pais. Este apoio é maior no grupo dos mais 

novos e decresce à medida que as idades aumentam. 

 

5.4.1.4.  Apoio dos pais segundo reprovações anteriores 

 

QUADRO I - XLV 

Apoio dos pais segundo reprovações anteriores 

Repetiste Sim Não TOTAL 

Apoio dos pais 

Menor concordância 
33 43 76 

34% 17% 22% 

Maior concordância 
65 204 269 

66% 83% 78% 

TOTAL 
98 247 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1        2 observado = 9,88         Probabilidade observada = 0,00 

 

 No quadro atrás apresentado, quer os alunos que reprovaram quer os que não repetiram 

assumem, maioritariamente, maior apoio dos pais. Contudo, esse apoio verifica-se em maior 

percentagem nos respondentes que não reprovaram.  
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5.4.2.  Condições dadas pelos pais: indicadores parcelares 
 

QUADRO I – XLVI 

Condições dadas pelos pais: indicadores parcelares 

Condições dadas pelos pais

Algumas Umas vezes sim A maior parte

Vezes outras não das vezes

Dão-te material 3 2 8 33 298 344

escolar necessário 0,87% 0,58% 2,33% 9,59% 86,63% 100,00%

Dão-te sítio em casa 12 9 6 32 285 344

para estudares 3,49% 2,62% 1,74% 9,30% 82,85% 100,00%

Nunca Sempre Totais

 

 

5.4.2.1.  Condições dadas pelos pais: indicador agregado 
 

QUADRO I – XLVII 

Condições dadas pelos pais: indicador agregado 

Indicador agregado Condições dadas pelos pais 

2 1 0,29% 

5 5 1,45% 

6 12 3,49% 

7 11 3,20% 

8 17 4,94% 

9 38 11,05% 

10 260 75,58% 

Totais 344 100,00% 

 

5.4.2.2.  Condições dadas pelos pais pelas características 
 

QUADRO I - XLVIII 

Condições dadas pelos pais pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 11,46 0,04 0,01 1,07 0,99 3,18 

Probabilidade observada 0,00 0,84 0,91 0,30 0,32 0,20 
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Observamos que existem variações estatisticamente significativas das condições dadas 

pelos pais pela idade. 

 

 

5.4.2.3.  Condições dadas pelos pais segundo a idade 

 

QUADRO I - XLIX 

Condições dadas pelos pais segundo a idade 

Idade 12 14 16 TOTAL 

 Condições dadas pelos pais 13 15 18 

Muitas vezes ou menos 
20 45 19 84 

32% 19% 40% 24% 

Sempre 
42 189 29 260 

68% 81% 60% 76% 

TOTAL 
62 234 48 344 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 2             2 observado =  11,46        Probabilidade observada = 0,00 

 

 Do quadro acima apresentado, podemos verificar que em todos os grupos etários há uma 

maioria significativa de respondentes que assumem ter condições materiais de estudo, com 

destaque em percentagem para o grupo etário intermédio. 

 

5.4.3.  Convergência de opiniões entre professores e pais: indicadores parcelares 
 

QUADRO I – L 

Convergência de opiniões entre professores e pais: indicadores parcelares 

Convergência de opiniões entre professores e pais

Discordo Nem concordo Concordo

totalmente nem discordo totalmente

Os meus pais discordam do que os 

professores exigem 60 57 155 49 24 345

em termos de disciplina 17,39% 16,52% 44,93% 14,20% 6,96% 100,00%

Os meus pais apoiam o que os professores 9 26 130 105 75 345

fazem para manter a disciplina 2,61% 7,54% 37,68% 30,43% 21,74% 100,00%

TotaisConcordoDiscordo
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5.4.3.1.  Convergência de opiniões entre professores e pais: indicador agregado 

 

QUADRO I - LI 

Convergência de opiniões entre professores e pais: indicador agregado 

Indicador agregado Convergência de opiniões entre professores e pais 

  

2 1 0,29% 

4 12 3,48% 

5 37 10,72% 

6 118 34,20% 

7 76 22,03% 

8 47 13,62% 

9 30 8,70% 

10 24 6,96% 

Totais 345 100,00% 

 

 

5.4.3.2.  Convergência de opiniões entre professores e pais pelas características 
 

QUADRO I – LII 

Convergência de opiniões entre professores e pais pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 9,87 0,00 1,14 1,44 5,81 0,14 

Probabilidade observada 0,01 0,98 0,29 0,23 0,02 0,93 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da convergência de 

opiniões entre professores e pais pela idade e pelas reprovações anteriores. 
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5.4.3.3.  Convergência de opiniões entre professores e pais segundo a idade 

 

QUADRO I – LIII 

Convergência de opiniões entre professores e pais segundo a idade 

Idade 12 14 16 
TOTAL 

Convergência de opiniões entre professores e pais 13 15 18 

Menor concordância 
38 164 42 244 

60% 70% 88% 71% 

Maior concordância 
25 70 6 101 

40% 30% 13% 29% 

TOTAL 
63 234 48 345 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade =2   2 observado =9,87      Probabilidade observada = 0,01 

 

 Do quadro acima apresentado, podemos verificar que é entre os alunos mais novos que se 

revela o sentimento de existência de maior convergência de opiniões entre pais e professores. 

 

 

5.4.3.4.  Convergência de opiniões entre professores e pais segundo reprovações 

anteriores 
 

QUADRO I – LIV 

Convergência de opiniões entre professores e pais segundo reprovações anteriores 

 Repetiste Sim Não TOTAL 

Convergência de opiniões entre professores e pais 

Menor concordância 
79 165 244 

81% 67% 71% 

Maior concordância 
19 82 101 

19% 33% 29% 

TOTAL 
98 247 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1           2 observado = 5,81         Probabilidade observada = 0,02 

 

Do quadro atrás apresentado, podemos ver que é entre os alunos que não reprovaram 

que se verifica uma consciência mais forte de convergência de opiniões entre pais e professores. 
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6.  PARTICIPAÇÃO 
 

Afigura-se pertinente, neste momento, conhecer a opinião dos nossos respondentes sobre 

a participação nos seguintes aspetos: participação em organizações e comunicação com a 

escola. 

 

 

6.1.  Participação em organizações 
 

Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações da participação em organizações pelas características e as variações 

significativas de opinião registadas. 

 

 

6.1.1.  Participação em organizações: indicadores parcelares 
 

QUADRO I – LV 

Participação em organizações: indicadores parcelares 

Participação em organizações      

 
Nunca Algumas 

vezes 

Umas vezes 

sim outras não 

A maior parte 

das vezes 

Sempre Totais 

       

       

Participam nas 

reuniões 

 que se fazem 

na escola 

16 21 35 89 183 344 

4,65% 6,10% 10,17% 25,87% 53,20% 
100,00

% 

       

Vão às 

reuniões 

 da associação 

de pais 

153 57 41 55 37 343 

44,61% 16,62% 11,95% 16,03% 10,79% 
100,00

% 
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6.1.2.  Participação em organizações: indicador agregado 
 

QUADRO I – LVI 

Participação em organizações: indicador agregado 

Indicador agregado Participação em organizações 

  

2 15 4,37% 

3 13 3,79% 

4 21 6,12% 

5 43 12,54% 

6 105 30,61% 

7 44 12,83% 

8 32 9,33% 

9 38 11,08% 

10 32 9,33% 

Totais 343 100,00% 

 

 

6.1.3.  Participação em organizações pelas características 
 

QUADRO I - LVII 

Participação em organizações pelas características 

 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 
Sucesso 
escolar 

Reprovações 
anteriores 

NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 3,64 0,00 11,20 0,16 0,00 1,36 

Probabilidade observada 0,16 0,95 0,00 0,69 0,69 0,51 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da participação em 

organizações pelo ano de frequência.  
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6.1.4.  Participação em organizações segundo o ano de frequência 
 

QUADRO I – LVIII 

Participação em organizações segundo o ano de frequência 

Ano de frequência 8º 9º TOTAL 

Participação em organizações 

Poucas vezes 
87 110 197 

49% 67% 57% 

Muitas vezes 
92 54 146 

51% 33% 43% 

TOTAL 
179 164 343 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1       2 observado =11,20          Probabilidade observada = 0,00 

 

 Do quadro acima apresentado, podemos verificar que os alunos dos oitavos anos afirmam, 

maioritariamente, muitas vezes a participação dos pais nas reuniões.  

Pelo contrário, maioritariamente, os alunos dos nonos anos assumem que os pais 

participam poucas vezes nas reuniões. 

 

 

6.2.  Comunicação com a escola 

 

Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações da comunicação com a escola pelas características e as variações 

significativas de opinião registadas. 
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6.2.1.  Comunicação com a escola: indicadores parcelares 

 

QUADRO I - LIX 

Comunicação com a escola: indicadores parcelares 

Comunicação com a escola         

        

  

Nunca 
Algumas 

vezes 

Umas vezes 

sim outras 

não 

A maior 

parte das 

vezes 

Sempre 

Totais 

        

Vão falar com o 

diretor de turma 24 69 48 83 120 344 

  6,98% 20,06% 13,95% 24,13% 34,88% 100,00% 

        

        

Falam com os teus 

professores 66 87 54 66 70 343 

  19,24% 25,36% 15,74% 19,24% 20,41% 100,00% 

 
 

6.2.2.  Comunicação com a escola: indicador agregado 
 

QUADRO I - LX 

Comunicação com a escola: indicador agregado 

Indicador agregado Comunicação com a escola 

  

2 20 5,83% 

3 26 7,58% 

4 39 11,37% 

5 28 8,16% 

6 54 15,74% 

7 43 12,54% 

8 41 11,95% 

9 37 10,79% 

10 55 16,03% 

Totais 343 100,00% 
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6.2.3.  Comunicação com a escola pelas características 
 

 

QUADRO I – LXI 

Comunicação com a escola pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 4,12 2,87 12,19 0,39 7,19 1,41 

Probabilidade observada 0,13 0,09 0,00 0,53 0,01 0,49 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da comunicação com a 

escola pelo ano de frequência e pelas reprovações. 

 

 

6.2.4.  Comunicação com a escola segundo o ano de frequência 
 

QUADRO I – LXII 

Comunicação com a escola segundo o ano de frequência 

Ano de frequência 8º 9º TOTAL 

Comunicação com a escola 

Poucas vezes 
71 96 167 

39% 59% 49% 

Muitas vezes 
109 67 176 

61% 41% 51% 

TOTAL 
180 163 343 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1                2 observado = 12,19         Probabilidade observada = 0,00 

 

 No quadro acima apresentado, podemos verificar que são os alunos dos oitavos anos que, 

maioritariamente, assumem que há muitas vezes comunicação com a escola. Pelo contrário, os 

alunos dos nonos anos, maioritariamente, dizem ter lugar poucas vezes a comunicação. 
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6.2.5.  Comunicação com a escola segundo reprovações anteriores 
 

QUADRO I – LXIII 

Comunicação com a escola segundo reprovações anteriores 

 

Repetiste Sim Não TOTAL 

Comunicação com a escola 

Poucas vezes 
36 131 167 

37% 53% 49% 

Muitas vezes 
62 114 176 

63% 47% 51% 

TOTAL 
98 245 343 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1      2 observado = 7,19         Probabilidade observada = 0,01 

 

 No quadro atrás apresentado, podemos verificar que os alunos que reprovaram assumem, 

maioritariamente, existir muitas vezes a comunicação com a escola.  

Pelo contrário, os alunos que não reprovaram assumem, maioritariamente, que existe 

pouca comunicação. 

 

 

7.  SOCIALIZAÇÃO 
 

Vamos conhecer a opinião dos nossos respondentes sobre a socialização nos seguintes 

aspectos: sentimento de pertença; sentimento de ter poder e sentimento de compreensão da 

escola. 

 

 

7.1.  Sentimento de pertença 
 

Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações do sentimento de pertença pelas características e as variações significativas 

de opinião registadas. 
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7.1.1.  Sentimento de pertença: indicadores parcelares 
 

QUADRO I – LXIV 

Sentimento de pertença: indicadores parcelares 

 

Sentimento de pertença à escola           

         

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem concordo 

Nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
Totais 

       

Sinto-me como um 

estranho nesta escola 
193 91 42 9 9 344 

 56,10% 26,45% 12,21% 2,62% 2,62% 100,00% 

       

Sinto que faço 

parte desta escola 
10 8 61 140 126 345 

 2,90% 2,32% 17,68% 40,58% 36,52% 100,00% 

 

 

7.1.2.  Sentimento de pertença: indicador agregado 
 

QUADRO I – LXV 

Sentimento de pertença: indicador agregado 

 Indicador agregado Sentimento de pertença à escola 

    

 2 4 1,16% 

 3 2 0,58% 

 5 5 1,45% 

 6 32 9,30% 

 7 38 11,05% 

 8 86 25,00% 

 9 79 22,97% 

 10 98 28,49% 

 Totais 344 100,00% 
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7.1.3.  Sentimento de pertença pelas características 

 

QUADRO I - LXVI 

Sentimento de pertença pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 3,34 2,06 1,54 0,50 0,03 0,11 

Probabilidade observada 0,19 0,15 0,21 0,48 0,87 0,95 

 

Observamos que não existem variações estatisticamente significativas do sentimento de 

pertença à escola pelas características dos respondentes 

 

7.2.  Sentimento de ter poder 
 

Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações do sentimento de ter poder pelas características e as variações significativas 

de opinião registadas. 

 

7.2.1.  Sentimento de ter poder: indicadores parcelares 
 

QUADRO I – LXVII 

Sentimento de ter poder: indicadores parcelares 

Sentimento de ter poder           

         

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem concordo 

Nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
Totais 

       

Nesta escola quando 

os alunos se unem 

conseguem aquilo que 

 querem 

30 32 103 74 53 292 

10,27% 10,96% 35,27% 25,34% 18,15% 100,00% 

       

Os alunos, nesta escola, 

não têm poder nenhum 

42 56 116 65 63 342 

12,28% 16,37% 33,92% 19,01% 18,42% 100,00% 
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7.2.2.  Sentimento de ter poder: indicador agregado 
 

QUADRO I – LXVIII 

Sentimento de ter poder: indicador agregado 

Indicador agregado Sentimento de ter poder 

 

2 19 6,57% 

3 8 2,77% 

4 27 9,34% 

5 31 10,73% 

6 88 30,45% 

7 50 17,30% 

8 45 15,57% 

9 10 3,46% 

10 11 3,81% 

Totais 289 100,00% 

 

 

7.2.3.  Sentimento de ter poder pelas características 

 

QUADRO I – LXIX 

Sentimento de ter poder pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 3,27 0,18 1,25 0,00 1,17 0,69 

Probabilidade observada 0,20 0,67 0,26 0,96 0,28 0,71 

 

Observamos que não existem variações estatisticamente significativas do sentimento de 

ter poder pelas características dos respondentes. 

 

 

7.3.  Sentimento de compreensão da escola 
 

Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações do sentimento de compreensão da escola pelas características e as 

variações significativas de opinião registadas. 
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7.3.1.  Sentimento de compreensão da escola: indicadores parcelares 

 

QUADRO I – LXX 

Sentimento de compreensão da escola: indicadores parcelares 

Sentimento de compreensão da escola         

       

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem concordo 

Nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalment

e 

Totais 

       

Não compreendo o que 

se passa nesta escola 

56 90 104 55 39 344 

16,28% 26,16% 30,23% 15,99% 11,34% 100,00% 

       

Quando não entendo o 

que se passa há quem me 

esclareça 

14 33 95 131 72 345 

4,06% 9,57% 27,54% 37,97% 20,87% 100,00% 

 

 

7.3.2.  Sentimento de compreensão da escola: indicador agregado 
 

QUADRO I – LXXI 

Sentimento de compreensão da escola: indicador agregado 

Indicador agregado Compreensão da escola 

  
 

2 6 1,74% 

3 5 1,45% 

4 24 6,98% 

5 35 10,17% 

6 72 20,93% 

7 71 20,64% 

8 73 21,22% 

9 42 12,21% 

10 16 4,65% 

Totais 344 100,00% 
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7.3.3.  Sentimento de compreensão da escola pelas características 

 

QUADRO I – LXXII 

Sentimento de compreensão da escola pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 
Sucesso 
escolar 

Reprovações 
anteriores 

NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 6,28 3,43 0,21 1,69 5,84 1,19 

Probabilidade observada 0,04 0,06 0,27 0,19 0,02 0,55 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas do sentimento de 

compreensão da escola pela idade e pelas reprovações anteriores. 

 

 

7.3.4.  Sentimento de compreensão da escola segundo a idade 

 

QUADRO I - LXXIII 

Sentimento de compreensão da escola segundo a idade 

Idade 12 14 16 TOTAL 

Compreensão da escola 13 15 18 

Menor concordância 
32 145 36 213 

52% 62% 75% 62% 

Maior concordância 
30 89 12 131 

48% 38% 25% 38% 

TOTAL 
62 234 48 344 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 2                2 observado = 6,28         Probabilidade observada = 0,04 

 

 No quadro acima apresentado, são os alunos mais novos os que assumem mais um 

sentimento de compreensão da escola; esse sentimento de compreensão decresce com o 

aumento da idade. 
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7.3.5.  Sentimento de compreensão da escola segundo reprovações anteriores 
 

QUADRO I - LXXIV 

Sentimento de compreensão da escola segundo reprovações anteriores 

Repetiste Sim Não TOTAL 

Compreensão da escola 

Menor concordância 
71 142 213 

72% 58% 62% 

Maior concordância 
27 104 131 

28% 42% 38% 

TOTAL 
98 246 344 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1                2 observado =  5,84        Probabilidade observada = 0,02 

 

 No quadro atrás apresentado, são os alunos não reprovados os que assumem mais um 

sentimento de compreensão da escola. 

 Pelo contrário, os alunos que reprovaram assumem, maioritariamente, menos esse 

sentimento de compreensão. 

 

 

8.  EXPECTATIVAS FUTURAS 
 

Vamos conhecer a opinião dos nossos respondentes sobre as expectativas futuras nos 

seguintes aspetos: sujeito da decisão de permanência na escola e utilidade dos estudos para 

ingresso na vida ativa. 

 

 

8.1.  Sujeito da decisão de permanência na escola 
 

Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações de sujeito da decisão de permanência na escola pelas características e as 

variações significativas de opinião registadas. 
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8.1.1.  Sujeito da decisão de permanência na escola: indicadores parcelares 

 

QUADRO I - LXXV 

Sujeito da decisão de permanência na escola: indicadores parcelares 

Sujeito da decisão de permanência na escola         

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
Totais 

       

Queria começar a trabalhar, 

mas como não há empregos, 

tenho de aguentar a escola 

176 67 43 33 26 345 

51,01% 19,42% 12,46% 9,57% 7,54% 100,00% 

       

Mesmo que os meus pais não 

quisessem eu queria 

continuar a estudar 

18 21 66 87 153 345 

5,22% 6,09% 19,13% 25,22% 44,35% 100,00% 

 

 

8.1.2.  Sujeito da decisão de permanência na escola: indicador agregado 
 

QUADRO I - LXXVI 

Sujeito da decisão de permanência na escola: indicador agregado 

 Indicador agregado Sujeito da decisão de permanência na escola    

      

       

 2 7 2,03%    

 3 4 1,16%    

 4 12 3,48%    

 5 22 6,38%    

 6 39 11,30%    

 7 33 9,57%    

 8 66 19,13%    

 9 57 16,52%    

 10 105 30,43%    

 Totais 345 100,00%    
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8.1.3.  Sujeito da decisão de permanência na escola pelas características 

 

QUADRO I – LXXVII 

Sujeito da decisão de permanência na escola pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 20,36 6,50 0,23 3,62 34,42 5,91 

Probabilidade observada 0,00 0,01 0,63 0,06 0,00 0,05 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas de sujeito da decisão de 

permanência na escola pelas características dos respondentes da idade, do sexo e das 

reprovações anteriores. 

 

 

8.1.4.  Sujeito da decisão de permanência na escola segundo a idade 

 

QUADRO I - LXXVIII 

Sujeito da decisão de permanência na escola segundo a idade 

Idade 12 14 16 TOTAL 

Sujeito da decisão de permanência na escola 13 15 18 

Menor concordância 
13 75 29 117 

21% 32% 60% 34% 

Maior concordância 
50 159 19 228 

79% 68% 40% 66% 

TOTAL 
63 234 48 345 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 2          2 observado = 20,36         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Do quadro acima apresentado, podemos verificar que os grupos etários dos mais novos 

concordam, maioritariamente, que a decisão de permanência na escola lhes pertence, enquanto 

que o grupo etário dos mais velhos, maioritariamente, assume não ser sujeito dessa decisão. 
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8.1.5.  Sujeito da decisão de permanência na escola segundo o sexo 
 

QUADRO I - LXXIX 

Sujeito da decisão de permanência na escola segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Sujeito da decisão de permanência na escola   

Menor concordância 
68 49 117 

41% 27% 34% 

Maior concordância 
98 130 228 

59% 73% 66% 

TOTAL 
166 179 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1    2 observado = 6,50     Probabilidade observada = 0,01 

 

 No quadro atrás apresentado, podemos verificar que, quer os respondentes do sexo 

masculino quer os do sexo feminino concordam, maioritariamente, que a decisão de permanência 

na escola lhes pertence, embora essa maioria seja muito mais significativa nos respondentes do 

sexo feminino. 

 

 

8.1.6.  Sujeito da decisão de permanência na escola segundo reprovações 

anteriores 
 

QUADRO I – LXXX 

Sujeito da decisão de permanência na escola segundo reprovações anteriores 

Repetiste Sim Não TOTAL  

Sujeito da decisão de permanência na escola    

Menor concordância 
57 60 117 

58% 24% 34% 

Maior concordância 
41 187 228 

42% 76% 66% 

TOTAL 
98 247 345 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1    2 observado = 34,42     Probabilidade observada = 0,00 
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 Do quadro atrás apresentado, podemos verificar que os alunos que não repetiram 

concordam, com uma forte maioria, que a decisão de permanência na escola é sua. 

Contrariamente, os que repetiram em anos anteriores, maioritariamente, assumem que tal 

decisão lhes é alheia. 

 

 

8.1.7.  Sujeito da decisão de permanência na escola segundo o NIF 

 

QUADRO I – LXXXI 

Sujeito da decisão de permanência na escola segundo o NIF 

 

NIF (Pai+Mãe) + Familiar Ensino 

Básico 

ou 

menos 

Sec, 

Médio e  

Freq. 

Superior 

Curso 

Superior 

 

TOTAL 

Sujeito da decisão de permanência na escola   

Menor concordância 
69 30 17 116 

40% 29% 26% 34% 

Maior concordância 
104 74 49 227 

60% 71% 74% 66% 

TOTAL 
173 104 66 343 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 2                2 observado =  5,91        Probabilidade observada = 0,05 

 No quadro, acima, podemos observar que em todos os níveis de instrução familiar há uma 

significativa maioria dos respondentes que assumem que a decisão de permanência na escola é 

sua, aumentando essa opinião, à medida que o NIF sobe. 

 

 

8.2.  Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa 
 

Apresentaremos os seguintes quadros de análise: indicadores parcelares; indicador 

agregado; variações da utilidade dos estudos para ingresso na vida activa pelas características e 

as variações significativas de opinião registadas. 
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8.2.1.  Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa: indicadores parcelares 
 

QUADRO I – LXXXII 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa: indicadores parcelares 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa       

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 
Totais 

Sem estudos os 

jovens 

têm muita dificuldade 

em ter um trabalho 

interessante 

      

10 8 18 61 248 345 

2,90% 2,32% 5,22% 17,68% 71,88% 100,00% 

       

O desemprego é tão 

grande 

que tanto faz ter 

estudos como não 

106 78 75 47 37 343 

30,90% 22,74% 21,87% 13,70% 10,79% 100,00% 

 

 

8.2.2.  Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa: indicador agregado 
 

QUADRO I - LXXXIII 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa: indicador agregado 

  Indicador agregado Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa   

  2  2 0,58%   

  3 4 1,17%   

  4 8 2,33%   

  5 9 2,62%   

  6 50 14,58%   

  7 43 12,54%   

  8 75 21,87%   

  9 61 17,78%   

  10 91 26,53%   

  Totais 343 100,00%   
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8.2.3  Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa pelas características 

 

QUADRO I - LXXXIV 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa pelas características 

 Idade Sexo 
Ano de 

frequência 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

anteriores 
NIF 

Graus de liberdade 2 1 1 1 1 2 

2 observado 9,13 11,27 0,22 1,53 12.05 2,14 

Probabilidade observada 0,01 0,00 0,64 0,22 0,00 0,34 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da utilidade dos estudos 

para ingresso na vida ativa pela idade, pelo sexo e pelas reprovações anteriores. 

 

 

8.2.4  Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa segundo a idade 

 

QUADRO I - LXXXV 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa segundo a idade 

Idade 12 14 16 TOTAL 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa 13 15 18 

Menor concordância 
15 77 24 116 

24% 33% 51% 34% 

Maior concordância 
48 156 23 227 

76% 67% 49% 66% 

TOTAL 
63 233 47 343 

100% 100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 2                2 observado = 9,13         Probabilidade observada = 0,01 

 

 Como se pode verificar pelo quadro acima, é nos grupos dos mais novos que, 

maioritariamente, há maior concordância da utilidade dos estudos para o ingresso na vida ativa, 

ao contrário do grupo dos mais velhos em que, maioritariamente é menor essa concordância. 
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8.2.5.  Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa segundo o sexo 
 

QUADRO I - LXXXVI 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa 

Menor concordância 
71 45 116 

43% 25% 34% 

Maior concordância 
94 133 227 

57% 75% 66% 

TOTAL 
165 178 343 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1                2 observado = 11,27         Probabilidade observada = 0,00 

 

No quadro atrás apresentado podemos ver que, maioritariamente, quer os rapazes quer as 

raparigas assumem uma maior concordância da utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa, 

no entanto essa concordância é mais forte nas raparigas. 

 

8.2.6.  Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa segundo reprovações 

anteriores 
 

QUADRO I – LXXXVII 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida activa segundo reprovações anteriores 

Repetiste Sim Não TOTAL 

Utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa 

Menor concordância 
47 69 116 

48% 28% 34% 

Maior concordância 
50 177 227 

52% 72% 66% 

TOTAL 
97 246 343 

100% 100% 100% 

Graus de liberdade = 1                2 observado = 12,05         Probabilidade observada = 0,00 

Ao analisarmos o quadro acima apresentado verificamos que, quer os alunos que 

reprovaram em anos anteriores quer os que não reprovaram, assumem, maioritariamente, maior 

concordância da utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa. Contudo, essa concordância é 

muito mais fortemente assumida pelos respondentes que não repetiram em anos anteriores.
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9. CONCLUSÃO PRÉVIA 
 

 Dos noventa e seis cruzamentos que efetuámos, obtivemos trinta e seis variações 

estatisticamente significativas, assim distribuídas: dez pela idade, dez pelas reprovações 

anteriores, quatro pelo sexo, quatro pelo ano de frequência, quatro pelos repetentes e quatro pelo 

nível de instrução familiar. 

 A verificação de todas estas variações, possibilitou apurar que as características que 

fizeram mais vezes alterar os indicadores foram a idade e as reprovações em anos anteriores. 

Seguidamente, fizemos a análise através das tabelas de contingência. De toda a análise que 

efetuamos, quadro a quadro, constatamos determinados resultados que consideramos de alguma 

pertinência: 

 Os alunos mais novos assumem ser melhores em termos de notas, de comportamento e 

de esforço que fazem para estudar; 

 Assumem-se, também, mais concordantes em relação ao conhecimento das regras, ao 

apoio dos pais, à decisão de permanência na escola e à utilidade dos estudos para 

ingresso na vida ativa. 

 Os alunos dos oitavos anos afirmam ter muitas vezes envolvimento nos estudos; 

 Afirmam, também, existir muitas vezes participação nas reuniões e na comunicação com a 

escola. 

 Os alunos provenientes do nível de instrução familiar intermédio é que assumem ter um 

maior envolvimento nos estudos; 

 Assumem, também, ter boas notas e fazer esforço para estudar. 

 Os alunos provenientes de todos os níveis de instrução familiar assumem, numa maioria 

significativa, que é sua a decisão de permanência na escola, aumentando essa opinião à 

medida que o NIF sobe. 

 E, finalmente, pudemos verificar, ainda, que os não reprovados em anos anteriores têm 

uma maior consciência do conhecimento das regras do que os repetentes.  
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10. AMOSTRA DO ESTUDO REALIZADO COM OS PAIS/ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO 
 

 A amostra foi constituída pelos Encarregados de Educação/Pais dos alunos da ESIC, num 

total de 250 respondentes.  

 

10.1. Distribuição do questionário 
 

 Os questionários foram aplicados aos pais/encarregados de educação nas reuniões 

devidamente convocadas, aquando da comunicação das avaliações intermédias do segundo 

período letivo.  

 

10.2. Caracterização da amostra 
 

 Apresenta-se, a seguir, as características dos respondentes, relativamente à idade, ao 

sexo, ao nível de estudos e ao sucesso escolar/reprovações. 

 

10.2.1. Idade 
 

QUADRO II - I 

Frequência das idades 

Idade (classes) Marca da classe Frequência Percentagem 

30 a 35 32,5 18 7,2 

35 a 40 37,5 52 20,8 

40 a 45 42,5 98 39,2 

45 a 50 47,5 55 22,0 

50 a 55 52,5 21 8,4 

55 a 60 57,5 4 1,6 

60 a 65 62,5 1 0,4 

65 a 70 67,5 1 0,4 

Totais  250 100,0 

 

A classe modal é 40 a 45 

A média aproximada é 43,1 

A classe mediana é 40 a 45
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GRÁFICO II – I 
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10.2.2. Sexo 
 

QUADRO II - II 

Frequências - sexo masculino e sexo feminino 

 

 

 

 

 

A moda é mulher 

GRÁFICO II - II 

 

 

10.2.3. Nível de estudos 
 

QUADRO II - III 

Distribuição das frequências por nível de estudos 

Nível de estudos Frequência Percentagem 

4º 27 10,8 

5º 2 0,8 

6º 44 17,6 

7º 7 2,8 

8º 11 4,4 

9º 69 27,6 

10º 2 0,8 

11º 15 6,0 

12º 73 29,2 

Totais 250 100,0 

A moda é 12º ano 

Sexo Frequência Percentagem 

Homem 42 16,8 

Mulher 208 83,2 

TOTAIS 250 100,0 
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10.2.4. Sucesso escolar 

 

10.2.4.1. Situação em termos de reprovações 
 

QUADRO II – IV 

Frequências das repetições 

Repetiu alguma vez? Frequência Percentagem 

Sim 109 43,6 

Não 141 56,4 

Totais 250 100,0 

 

 

10.3. AUTOQUALIFICAÇÃO  
 

Quisemos saber como se auto qualificavam os nossos respondentes no âmbito da 

exigência dos professores dos seus educandos, em termos de disciplina, no auxílio que lhes 

prestam quando estes revelam dificuldades, no apoio que prestam aos seus professores com o 

intuito destes manterem a disciplina e ainda no conhecimento dos estudos dos seus educandos. 

 

 

10.3.1. Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam ao 

nível da disciplina: distribuição das frequências 
 

QUADRO II - V 

Frequências da exigência que os professores revelam ao nível da disciplina 

A – Discordo do que os professores exigem 

em termos de disciplina 
Frequências Percentagem 

Concordo totalmente 58 23,2 

Concordo 62 24,8 

Nem concordo nem discordo 22 8,8 

Discordo 40 16,0 

Discordo totalmente 68 27,2 

Totais 250 100,0 
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10.3.1.1. Variações da autoqualificação em termos da exigência que os professores 

revelam ao nível da disciplina pelas características 

 

QUADRO II - VI 

Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam 

ao nível da disciplina pelas características 

 Idade Sexo 
Nível de 

estudos 

Sucesso 

escolar 

Reprovações  

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 7,02 2,84 6,73 11,60 

Probabilidade 

observada 
0,13 0,24 0,15 0,00 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da auto qualificação em 

termos da exigência que os professores revelam ao nível da disciplina pelo sucesso 

escolar/reprovações. 

 

 

10.3.1.2. Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam ao 

nível da disciplina segundo a idade 

 

QUADRO II – VII 

Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam 

ao nível da disciplina segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Discordo do que os professores exigem 

em termos de disciplina 
   

Concordo totalmente e concordo 
84 34 2 120 

50,0% 42,5% 100,0% 48,0% 

Nem concordo nem discordo 
18 4 0 22 

10,7% 5,0% 0,0% 8,8% 

Discordo e discordo totalmente 
66 42 0 108 

39,3% 52,5% 0,0% 43,2% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4           2 observado =7,02        Probabilidade observada = 0,13 
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 No quadro apresentado acima, metade dos encarregados de educação da faixa etária dos 

30 aos 45 anos afirma concordar totalmente ou apenas concordar. Já na faixa etária dos 45 aos 

60 anos um pouco mais de metade dos encarregados de educação afirma discordar ou discordar 

totalmente. 

 

 

10.3.1.3. Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam ao 

nível da disciplina segundo o sexo 
 

QUADRO II - VIII 

Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam 

ao nível da disciplina segundo o sexo 

 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Discordo do que os professores exigem em 

termos de disciplina 

  

Concordo totalmente e concordo 

25 96 120 

59,5% 46,2% 48,0% 

Nem concordo nem discordo 

2 20 22 

4,8% 9,6% 8,8% 

Discordo e discordo totalmente 

15 92 108 

35,7% 44,2% 43,2% 

TOTAL 

42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 2,84         Probabilidade observada = 0,24 

 

 No quadro apresentado acima, são os respondentes do sexo masculino que afirmam com 

maior evidência que os professores revelam exigência ao nível da disciplina. 
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10.3.1.4. Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam ao 

nível da disciplina segundo o nível de estudos 
 

QUADRO II – IX 

Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam 

ao nível da disciplina segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Discordo do que os professores exigem 

em termos de disciplina 
   

Concordo totalmente e concordo 
44 39 37 120 

60,3% 44,8% 41,1% 48,0% 

Nem concordo nem discordo 
5 9 8 22 

6,8% 10,4% 8,9% 8,8% 

Discordo e discordo totalmente 
24 39 45 108 

32,9% 44,8% 50,0% 43,2% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 6,73         Probabilidade observada = 0,15 

 

 No quadro apresentado acima, são os respondentes com menos estudos que mais 

discordam do que os professores exigem em termos de disciplina. 

 

 

10.3.1.5. Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam ao 

nível da disciplina segundo o sucesso escolar/reprovações 
 

QUADRO II - X 

Autoqualificação em termos da exigência que os professores revelam ao nível da disciplina 

segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Discordo do que os professores exigem 

em termos de disciplina 
  

Concordo totalmente e concordo 
51 69 120 

46,8% 48,9% 48,0% 

Nem concordo nem discordo 
17 5 22 

15,6% 3,6% 8,8% 

Discordo e discordo totalmente 
41 67 108 

37,6% 47,5% 43,2% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 11,60         Probabilidade observada = 0,00 
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 Neste quadro acima apresentado, são os encarregados de educação que ao longo do seu 

percurso repetiram pelo menos uma vez que mais discordam do que os professores exigem em 

termos de disciplina, verificando-se simultaneamente uma grande percentagem que concorda. 

 

 

10.3.2. Autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando 

quando este revela dificuldades: distribuição das frequências 

 

QUADRO II - XI 

Frequências em termos do auxílio que prestam ao seu educando quando este revela dificuldades 

 

B – Quando o meu educando tem dificuldades 

na escola faço o que posso para o ajudar 
Frequências Percentagem 

Concordo totalmente 172 68,8 

Concordo 72 28,8 

Nem concordo nem discordo 6 2,4 

Discordo 0 0,0 

Discordo totalmente 0 0,0 

Totais 250 100,0 

 

 

10.3.2.1. Variações da autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu 

educando quando este revela dificuldades pelas características 
 

QUADRO II - XII 

Auto qualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando 

quando este revela dificuldades pelas características 

 Idade Sexo 
Nível de 

estudos 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 0,05 10,94 6,16 0,10 

Probabilidade observada 1,00 0,00 0,19 0,95 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da auto qualificação em 

termos do auxílio que prestam ao seu educando quando este revela dificuldades pelo sexo. 
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10.3.2.2. Autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando 

quando este revela dificuldades segundo a idade 
 

QUADRO II – XIII 

Autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando 

quando este revela dificuldades segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Quando o meu educando tem dificuldades 

na escola faço o que posso para o ajudar 
   

Concordo totalmente e concordo 
164 78 2 244 

97,6% 97,5% 100% 97,6% 

Nem concordo nem discordo 
4 2 0 6 

2,4% 2,5% 0,0% 2,4% 

Discordo e discordo totalmente 
0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4         2 observado = 0,05       Probabilidade observada = 1,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente da faixa etária, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação afirma auxiliar o seu educando quando este revela 

dificuldade. 

 

10.3.2.3. Autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando 

quando este revela dificuldades segundo o sexo 
 

QUADRO II - XIV 

Autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando quando este revela 

dificuldades segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Quando o meu educando tem dificuldades 

na escola faço o que posso para o ajudar 
  

Concordo totalmente e concordo 
38 206 244 

90,5% 99,0% 97,6% 

Nem concordo nem discordo 
4 2 6 

9,5% 1,0% 2,4% 

Discordo e discordo totalmente 
0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 10,94         Probabilidade observada = 0,00 
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 Neste quadro acima apresentado, independentemente do sexo, a esmagadora maioria dos 

encarregados de educação afirma auxiliar o seu educando quando este revela dificuldade. 

 

10.3.2.4. Autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando 

quando este revela dificuldades segundo o nível de estudos 
 

QUADRO II – XV 

Autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando 
quando este revela dificuldades segundo o nível de estudos 

 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Quando o meu educando tem dificuldades 

na escola faço o que posso para o ajudar 
   

Concordo totalmente e concordo 
69 85 90 244 

94,5% 97,7% 100% 97,6% 

Nem concordo nem discordo 
4 2 0 6 

5,5% 2,3%  2,4% 

Discordo e discordo totalmente 
0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 6,16         Probabilidade observada = 0,19 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do nível de estudos, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação afirma auxiliar o seu educando quando este revela 

dificuldade. 

 

10.3.2.5. Autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando 

quando este revela dificuldades segundo o sucesso escolar/reprovações 
 

QUADRO II - XVI 

Autoqualificação em termos do auxílio que prestam ao seu educando quando este revela 
dificuldades segundo o sucesso escolar/reprovações 

 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Quando o meu educando tem dificuldades 

na escola faço o que posso para o ajudar 
  

Concordo totalmente e concordo 
106 138 244 

97,2% 97,9% 97,6% 

Nem concordo nem discordo 
3 3 6 

2,8% 2,1% 2,4% 

Discordo e discordo totalmente 
0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 0,10         Probabilidade observada = 0,95 
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 Neste quadro acima apresentado, independentemente do número de repetições, a 

esmagadora maioria dos encarregados de educação afirma auxiliar o seu educando quando este 

revela dificuldade. 

 

10.3.3. Autoqualificação em termos do apoio que prestam aos professores dos 

seus educandos com o intuito destes manterem a disciplina: distribuição das frequências 

 

QUADRO II - XVII 

Frequências do apoio que prestam ao seu educando quando este revela dificuldades 

H – Apoio os professores naquilo que fazem 

para manter a disciplina em termos de disciplina 
Frequências Percentagem 

Concordo totalmente 127 50,8 

Concordo 108 43,2 

Nem concordo nem discordo 14 5,6 

Discordo 1 0,4 

Discordo totalmente 0 0,0 

Totais 250 100,0 

 

10.3.3.1. Variações da autoqualificação em termos do apoio que prestam aos 

professores dos seus educandos com o intuito destes manterem a disciplina pelas 

características 
 

QUADRO II - XVIII 

Auto qualificação em termos do apoio que prestam aos professores dos seus educandos 

com o intuito destes manterem a disciplina pelas características 

 

 Idade Sexo 
Nível de 
estudos 

Sucesso 
escolar 

Reprovações 
Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 2,67 12,36 6,66 1,65 

Probabilidade 

observada 
0,61 0,00 0,15 0,44 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da auto qualificação em 

termos do apoio que prestam aos professores dos seus educandos com o intuito destes 

manterem a disciplina pelo sexo.
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10.3.3.2. Autoqualificação em termos do apoio que prestam aos professores dos 

seus educandos com o intuito destes manterem a disciplina segundo a idade 
 

QUADRO II – XIX 

Autoqualificação em termos do apoio que prestam aos professores dos seus educandos 

com o intuito destes manterem a disciplina segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Apoio os professores naquilo que fazem para 

manter a disciplina em termos de disciplina 
   

Concordo totalmente e concordo 
156 78 1 235 

92,9% 97,5% 50,0% 94,0% 

Nem concordo nem discordo 
11 2 1 14 

6,5% 2,5% 50,0% 5,6% 

Discordo e discordo totalmente 
1 0 0 1 

0,6% 0,0% 0,0% 0,4% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4         2 observado = 2,67       Probabilidade observada = 0,61 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente da faixa etária, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação discorda do apoio que prestam aos professores dos seus 

educandos com o intuito destes manterem a disciplina. 

 

10.3.3.3. Autoqualificação em termos do apoio que prestam aos professores dos 

seus educandos com o intuito destes manterem a disciplina segundo o sexo 
 

QUADRO II - XX 

Autoqualificação em termos do apoio que prestam aos professores dos seus educandos 

com o intuito destes manterem a disciplina segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Apoio os professores naquilo que fazem para 

manter a disciplina em termos de disciplina 
  

Concordo totalmente e concordo 
35 200 235 

83,3% 96,2% 94,0% 

Nem concordo nem discordo 
6 8 14 

14,3% 3,8% 5,6% 

Discordo e discordo totalmente 
1 0 1 

2,4% 0,0% 0,4% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 12,36         Probabilidade observada = 0,00
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 Neste quadro acima apresentado, independentemente do sexo, a esmagadora maioria dos 

encarregados de educação discorda do apoio que prestam aos professores dos seus educandos 

com o intuito destes manterem a disciplina. 

 

 

10.3.3.4. Autoqualificação em termos do apoio que prestam aos professores dos 

seus educandos com o intuito destes manterem a disciplina segundo o nível de estudos 
 

QUADRO II – XXI 

Autoqualificação em termos do apoio que prestam ao seu educando quando este revela 

dificuldades segundo o nível de estudos 

 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Apoio os professores naquilo que fazem para 

manter a disciplina em termos de disciplina 

   

Concordo totalmente e concordo 

65 82 88 235 

89,0% 94,3% 97,8% 94,0% 

Nem concordo nem discordo 

7 5 2 14 

9,6% 5,7% 2,2% 5,6% 

Discordo e discordo totalmente 

1 0 0 1 

1,4% 0,0% 0,0% 0,4% 

TOTAL 

73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 6,66         Probabilidade observada = 0,15 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do nível de estudos, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação discorda do apoio que prestam aos professores dos seus 

educandos com o intuito destes manterem a disciplina. 
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10.3.3.5. Autoqualificação em termos do apoio que prestam aos professores dos 

seus educandos com o intuito destes manterem a disciplina segundo o sucesso 

escolar/reprovações 
 

QUADRO II - XXII 

Autoqualificação em termos do apoio que prestam aos professores dos seus educandos 

com o intuito destes manterem a disciplina segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Apoio os professores naquilo que fazem para 

manter a disciplina em termos de disciplina 
  

Concordo totalmente e concordo 
103 132 235 

94,5% 93,6% 94,0% 

Nem concordo nem discordo 
5 9 14 

4,6% 6,4% 5,6% 

Discordo e discordo totalmente 
1 0 1 

0,9% 0,0% 0,4% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 1,65         Probabilidade observada = 0,44 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do número de repetições, a 

esmagadora maioria dos encarregados de educação discorda do apoio que prestam aos 

professores dos seus educandos com o intuito destes manterem a disciplina. 

 

10.3.4. Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu 

educando: distribuição das frequências 
 

QUADRO II - XXIII 

Frequências do conhecimento dos estudos do seu educando 

I – Desconheço como é que vão os 

estudos do meu educando 
Frequências Percentagem 

Concordo totalmente 12 4,8 

Concordo 11 4,4 

Nem concordo nem discordo 5 2,0 

Discordo 81 32,4 

Discordo totalmente 141 56,4 

Totais 250 100,0 
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10.3.4.1. Variações da autoqualificação em termos do conhecimento dos 

estudos do seu educando pelas características 
 

QUADRO II - XXIV 

Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu educando pelas características 

 

 Idade Sexo 
Nível de 

estudos 

Sucesso 

escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 21,70 8,15 3,74 15,69 

Probabilidade observada 0,00 0,02 0,44 0,00 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da auto qualificação em 

termos do conhecimento dos estudos do seu educando pela idade, pelo sexo e pelo sucesso 

escolar/reprovações. 

 

10.3.4.2. Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu 

educando segundo a idade 
 

QUADRO II – XXV 

Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu educando segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Desconheço como é que vão os estudos 

do meu educando 
   

Concordo totalmente e concordo 
17 4 2 23 

10,1% 5,0% 100,0% 9,2% 

Nem concordo nem discordo 
3 2 0 5 

1,8% 2,5% 0,0% 2,0% 

Discordo e discordo totalmente 
148 74 0 222 

88,1% 92,5% 0,0% 88,8% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4        2 observado = 21,70        Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente da faixa etária, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação considera conhecer como vão os estudos do seu 

educando. Note-se que no caso da faixa etária dos 60 aos 70 anos a totalidade dos encarregados 

de educação afirmar não conhecer como vão os estudos do seu educando não é relevante, já que 

esta faixa etária apenas inclui dois dos 250 respondentes.
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10.3.4.3. Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu 

educando segundo o sexo 
 

QUADRO II - XXVI 

Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu educando segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Desconheço como é que vão os estudos 

do meu educando 
  

Concordo totalmente e concordo 
8 15 23 

19,0% 7,2% 9,2% 

Nem concordo nem discordo 
2 3 5 

4,8% 1,4% 2,0% 

Discordo e discordo totalmente 
32 190 222 

76,2% 91,4% 88,8% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 8,15         Probabilidade observada = 0,02 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do sexo, a esmagadora maioria dos 

encarregados de educação considera conhecer como vão os estudos do seu educando. 

 

10.3.4.4. Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu 

educando segundo o nível de estudos 
 

QUADRO II – XXVII 

Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu educando 

segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Desconheço como é que vão os estudos 

do meu educando 
   

Concordo totalmente e concordo 
3 10 10 23 

4,1% 11,5% 11,1% 9,2% 

Nem concordo nem discordo 
2 2 1 5 

2,7% 2,3% 1,1% 2,0% 

Discordo e discordo totalmente 
68 75 79 222 

93,2% 86,2% 87,8% 88,8% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 3,74         Probabilidade observada = 0,44 
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 Neste quadro acima apresentado, independentemente do nível de estudos, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação considera conhecer como vão os estudos do seu 

educando. 

 

10.3.4.5. Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu 

educando segundo o sucesso escolar/reprovações 
 

QUADRO II - XXVIII 

Autoqualificação em termos do conhecimento dos estudos do seu educando 

segundo o sucesso escolar 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Desconheço como é que vão os estudos 

do meu educando 
  

Concordo totalmente e concordo 
18 5 23 

16,5% 3,5% 9,2% 

Nem concordo nem discordo 
4 1 5 

3,7% 0,7% 2,0% 

Discordo e discordo totalmente 
87 135 222 

79,8% 95,8% 88,8% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 15,69         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do número de repetições, a 

esmagadora maioria dos encarregados de educação considera conhecer como vão os estudos do 

seu educando. 

 

 

10.4. ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 
 

Vamos conhecer a opinião dos nossos respondentes sobre o acompanhamento escolar 

dos seus educandos nos seguintes aspetos: verificação dos trabalhos de casa; fornecimento do 

material escolar necessário; participação nas reuniões que se fazem na escola; reuniões com o 

diretor de turma; fornecimento de livros, se fala com os professores; participação nas reuniões da 

associação de pais e se fornece um sítio em casa para que o seu educando estude. 
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10.4.1. Verificação dos trabalhos de casa 

 

QUADRO II - XXIX 

Frequências da verificação dos trabalhos de casa 

Verifica se fizeram os trabalhos 

de casa 

Frequências Percentagem 

Sempre 108 43,2 

A maior parte das vezes 102 40,8 

Umas vezes sim outras não 24 9,6 

Algumas vezes 14 5,6 

Nunca 2 0,8 

Totais 250 100,0 

 

 

10.4.1.1. Variações da verificação dos trabalhos de casa pelas características 
 

QUADRO II – XXX 

Variações da verificação dos trabalhos de casa pelas características 

 Idade Sexo 

Nível de 

estudos 

Sucesso escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 7,00 1,84 3,81 3,00 

Probabilidade observada 0,14 0,40 0,43 0,22 

 

Observamos que não existem variações estatisticamente significativas do sentimento de 

pertença à escola pelas características dos respondentes 
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10.4.1.2. Verificação dos trabalhos de casa segundo a idade 
 

QUADRO II – XXXI 

Verificação dos trabalhos de casa segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Verifica se fizeram os trabalhos de casa    

Sempre e a maior parte das vezes 
134 74 2 210 

79,8% 92,5% 100,0% 84,0% 

Umas vezes sim e outras não 
20 4 0 24 

11,9% 5,0% 0,0% 9,6% 

Algumas vezes e nunca 
14 2 0 16 

8,3% 2,5% 0,0% 6,4% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4        2 observado = 7,00        Probabilidade observada = 0,14 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente da faixa etária, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação tem o hábito de verificar se os seus educandos fizeram o 

trabalho de casa. 

 

10.4.1.3. Verificação dos trabalhos de casa segundo o sexo 
 

QUADRO II - XXXII 

Verificação dos trabalhos de casa segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Verifica se fizeram os trabalhos de casa   

Sempre e a maior parte das vezes 
38 172 210 

90,5% 82,7% 84,0% 

Umas vezes sim e outras não 
3 21 24 

7,1% 10,1% 9,6% 

Algumas vezes e nunca 
1 15 16 

2,4% 7,2% 6,4% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 1,84         Probabilidade observada = 0,40 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do sexo, a esmagadora maioria dos 

encarregados de educação tem o hábito de verificar se os seus educandos fizeram o trabalho de 

casa.
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10.4.1.4. Verificação dos trabalhos de casa segundo o nível de estudos 
 

QUADRO II – XXXIII 

Verificação dos trabalhos de casa segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Verifica se fizeram os trabalhos de casa    

Sempre e a maior parte das vezes 
61 73 76 210 

83,6% 83,9% 84,5% 83,6% 

Umas vezes sim e outras não 
5 9 11 24 

6,8% 10,3% 12,2% 10,4% 

Algumas vezes e nunca 
7 5 3 16 

9,6% 5,8% 3,3% 5,6% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 3,81         Probabilidade observada = 0,43 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do nível de estudos, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação tem o hábito de verificar se os seus educandos fizeram o 

trabalho de casa. 

 

10.4.1.5. Verificação dos trabalhos de casa segundo o sucesso 

escolar/reprovações 

 

QUADRO II – XXXIV 

Verificação dos trabalhos de casa segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Verifica se fizeram os trabalhos de casa   

Sempre e a maior parte das vezes 
96 114 210 

88,1% 80,9% 83,6% 

Umas vezes sim e outras não 
9 15 24 

8,2% 10,6% 10,4% 

Algumas vezes e nunca 
4 12 16 

3,7% 8,5% 5,6% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 3,00         Probabilidade observada = 0,22 
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 Neste quadro acima apresentado, independentemente do nível de repetições, a 

esmagadora maioria dos encarregados de educação tem o hábito de verificar se os seus 

educandos fizeram o trabalho de casa. 

 

 

10.4.2. Dá material escolar necessário 

 

QUADRO II - XXXV 

Frequências do fornecimento de material escolar 

Dá material escolar necessário Frequências Percentagem 

Sempre 215 86,0 

A maior parte das vezes 29 11,6 

Umas vezes sim outras não 3 1,2 

Algumas vezes 3 1,2 

Nunca 0 0,0 

Totais 250 100,0 

 

 

10.4.2.1. Variações do fornecimento de material escolar necessário pelas 

características 
 

QUADRO II – XXXVI 

Variações do fornecimento de material escolar necessário pelas características 

 Idade Sexo 
Nível de 

estudos 

Sucesso escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 3,42 6,04 2,55 2,49 

Probabilidade observada 0,49 0,05 0,64 0,29 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas do fornecimento de 

material escolar necessário pelo sexo. 
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10.4.2.2. Fornecimento do material escolar necessário segundo a idade 
 

QUADRO II – XXXVII 

Fornecimento do material escolar necessário segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Dá material escolar necessário    

Sempre e a maior parte das vezes 
166 76 2 244 

98,8% 95,0% 100,0% 97,6% 

Umas vezes sim e outras não 
1 2 0 3 

0,6% 2,5% 0,0% 1,2% 

Algumas vezes e nunca 
1 2 0 3 

0,6% 2,5% 0,0% 1,2% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4         2 observado = 3,42       Probabilidade observada = 0,49 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente da faixa etária, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação fornece o material escolar necessário aos seus 

educandos. 

 

10.4.2.3. Fornecimento do material escolar necessário segundo o sexo 
 

QUADRO II - XXXVIII 

Fornecimento do material escolar necessário segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Dá material escolar necessário   

Sempre e a maior parte das vezes 
39 205 244 

92,8% 98,5% 97,6% 

Umas vezes sim e outras não 
2 1 3 

4,8% 0,5% 1,2% 

Algumas vezes e nunca 
1 2 3 

2,4% 1,0% 1,2% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 6,04         Probabilidade observada = 0,05 
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 Neste quadro acima apresentado, independentemente do sexo, a esmagadora maioria dos 

encarregados de educação fornece o material escolar necessário aos seus educandos. 

 

10.4.2.4. Fornecimento do material escolar necessário segundo o nível de estudos 
 

QUADRO II – XXXIX 

Fornecimento do material escolar necessário segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Dá material escolar necessário    

Sempre e a maior parte das vezes 
70 86 88 244 

95,9% 98,9% 97,8% 97,6% 

Umas vezes sim e outras não 
2 0 1 3 

2,7% 0,0% 1,1% 1,2% 

Algumas vezes e nunca 
1 1 1 3 

1,4% 1,1% 1,1% 1,2% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 2,55         Probabilidade observada = 0,64 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do nível de estudos, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação fornece o material escolar necessário aos seus 

educandos. 

 

 

10.4.2.5. Fornecimento do material escolar necessário segundo o sucesso 

escolar/reprovações 
 

QUADRO II – XL 

Fornecimento do material escolar necessário segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Dá material escolar necessário   

Sempre e a maior parte das vezes 
108 136 244 

99,1% 96,5% 97,6% 

Umas vezes sim e outras não 
1 2 3 

0,9% 1,4% 1,2% 

Algumas vezes e nunca 
0 3 3 

0,0% 2,1% 1,2% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 2,49         Probabilidade observada = 0,29 
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 Neste quadro acima apresentado, independentemente do número de repetições, a 

esmagadora maioria dos encarregados de educação fornece o material escolar necessário aos 

seus educandos. 

 

 

10.4.3. Participa nas reuniões que se fazem na escola 

 

QUADRO II - XLI 

Frequências da participação nas reuniões que se fazem na escola 

Participa nas reuniões que se fazem na escola Frequências Percentagem 

Sempre 166 66,4 

A maior parte das vezes 69 27,6 

Umas vezes sim outras não 7 2,8 

Algumas vezes 8 3,2 

Nunca 0 0,0 

Totais 250 100,0 

 

 

10.4.3.1. Participação nas reuniões que se fazem na escola pelas características 
 

QUADRO II – XLII 

Participação nas reuniões que se fazem na escola pelas características 

 Idade Sexo 

Nível de 

estudos 

Sucesso escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 16,72 2,55 5,98 2,68 

Probabilidade observada 0,00 0,28 0,20 0,26 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas na participação nas 

reuniões que se fazem na escola pela idade. 
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10.4.3.2. Participação nas reuniões que se fazem na escola segundo a idade 
 

QUADRO II – XLIII 

Participação nas reuniões que se fazem na escola segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Participa nas reuniões que se fazem na escola    

Sempre e a maior parte das vezes 
158 76 1 235 

94,0% 95,0% 50,0% 94,0% 

Umas vezes sim e outras não 
4 2 1 7 

2,4% 2,5% 50,0% 2,8% 

Algumas vezes e nunca 
6 2 0 8 

3,6% 2,5% 0,0% 3,2% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 16,72         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente da faixa etária, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação participa nas reuniões que se fazem na escola. 

 

10.4.3.3. Participação nas reuniões que se fazem na escola segundo o sexo 
 

QUADRO II - XLIV 

Participação nas reuniões que se fazem na escola segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Participa nas reuniões que se fazem na escola   

Sempre e a maior parte das vezes 
38 197 235 

90,5% 94,7% 94,0% 

Umas vezes sim e outras não 
1 6 7 

2,4% 2,9% 2,8% 

Algumas vezes e nunca 
3 5 8 

7,1% 2,4% 3,2% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2         2 observado = 2,55         Probabilidade observada = 0,28 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do sexo, a esmagadora maioria dos 

encarregados de educação participa nas reuniões que se fazem na escola. 
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10.4.3.4. Participação nas reuniões que se fazem na escola segundo o nível de 

estudos 
 

QUADRO II – XLV 

Participação nas reuniões que se fazem na escola segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Participa nas reuniões que se fazem  

na escola 
   

Sempre e a maior parte das vezes 
67 81 87 235 

91,8% 93,1% 96,7% 94,0% 

Umas vezes sim e outras não 
4 1 2 7 

5,5% 1,1% 2,2% 2,8% 

Algumas vezes e nunca 
2 5 1 8 

2,7% 5,8% 1,1% 3,2% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4         2 observado = 5,98         Probabilidade observada = 0,20 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do nível de estudos, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação participa nas reuniões que se fazem na escola. 

 

10.4.3.5. Participação nas reuniões que se fazem na escola segundo o sucesso 

escolar/reprovações 
 

QUADRO II – XLVI 

Participação nas reuniões que se fazem na escola segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Participa nas reuniões que se fazem  

na escola 
  

Sempre e a maior parte das vezes 
105 130 235 

96,3% 92,2% 94,0% 

Umas vezes sim e outras não 
1 6 7 

0,9% 4,3% 2,8% 

Algumas vezes e nunca 
3 5 8 

2,8% 3,5% 3,2% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 2,68         Probabilidade observada = 0,26 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do número de repetições, a 

esmagadora maioria dos encarregados de educação participa nas reuniões que se fazem na 

escola.
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10.4.4 Fala com o diretor de turma 

 

QUADRO II - XLVII 

Frequências das conversas com o diretor de turma 

Vai falar com o diretor de turma Frequências Percentagem 

Sempre 79 31,6 

A maior parte das vezes 89 35,6 

Umas vezes sim outras não 27 10,8 

Algumas vezes 40 16,0 

Nunca 15 6,0 

Totais 250 100,0 

 

 

10.4.4.1. Variações das conversas com o diretor de turma pelas características 
 

QUADRO II – XLVIII 

Variações das conversas com o diretor de turma pelas características 

 Idade Sexo 

Nível de 

estudos 

Sucesso escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 10,21 3,99 55,17 2,52 

Probabilidade observada 0,04 0,14 0,00 0,28 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas das conversas com o 

diretor de turma pela idade e pelo nível de estudos. 



Parte III  -  Apresentação dos resultados da investigação 

– Agostinho Guedes, Relatório profissional, ISCSP, Lisboa 2012 –  

132 

 

10.4.4.2. Conversas com o diretor de turma segundo a idade 
 

QUADRO II – XLIX 

Conversas com o diretor de turma segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Vai falar com o diretor de turma    

Sempre e a maior parte das vezes 
123 44 1 168 

73,2% 55,0% 50,0% 67,2% 

Umas vezes sim e outras não 
13 14 0 27 

7,7% 17,5% 0,0% 10,8% 

Algumas vezes e nunca 
32 22 1 55 

19,1% 27,5% 50,0% 22,0% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4        2 observado = 10,21        Probabilidade observada = 0,04 

 

 Neste quadro acima apresentado, são os encarregados de educação mais novos que mais 

vezes afirmar ir conversar com o diretor de turma do seu educando. 

 

10.4.4.3. Conversas com o diretor de turma segundo o sexo 
 

QUADRO II - L 

Conversas com o diretor de turma segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Vai falar com o diretor de turma   

Sempre e a maior parte das vezes 
23 145 168 

54,8% 69,7% 67,2% 

Umas vezes sim e outras não 
5 22 27 

11,9% 10,6% 10,8% 

Algumas vezes e nunca 
14 41 55 

33,3% 19,7% 22,0% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 3,99         Probabilidade observada = 0,14 

 Neste quadro acima apresentado, e como seria de esperar são as mulheres que mais 

vezes vão falar com o diretor de turma.
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10.4.4.4. Conversas com o diretor de turma segundo o nível de estudos 
 

QUADRO II – LI 

Conversas com o diretor de turma segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Vai falar com o diretor de turma    

Sempre e a maior parte das vezes 
25 72 71 168 

34,3% 82,8% 78,9% 67,2% 

Umas vezes sim e outras não 
12 6 9 27 

16,4% 6,9% 10,0% 10,8% 

Algumas vezes e nunca 
36 9 10 55 

49,3% 10,3% 11,1% 22,0% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 55,17         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, conclui-se que são os encarregados de educação com 

mais estudos que mais vezes vão falar com o diretor de turma. 

 

10.4.4.5. Conversas com o diretor de turma segundo o sucesso 

escolar/reprovações 
 

QUADRO II – LII 

Conversas com o diretor de turma segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Vai falar com o diretor de turma   

Sempre e a maior parte das vezes 
75 93 168 

68,8% 66,0% 67,2% 

Umas vezes sim e outras não 
8 19 27 

7,3% 13,5% 10,8% 

Algumas vezes e nunca 
26 29 55 

23,9% 20,5% 22,0% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 2,52         Probabilidade observada = 0,28 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do número de repetições, a maioria 

dos encarregados de educação afirma ir falar com o diretor de turma do seu educando. 
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10.4.5. Oferece livros aos filhos 

 

 

QUADRO II - LIII 

Frequências do fornecimento de livros aos filhos 

Oferece livros aos filhos Frequências Percentagem 

Sempre 71 28,4 

A maior parte das vezes 56 22,4 

Umas vezes sim outras não 39 15,6 

Algumas vezes 74 29,6 

Nunca 10 4,0 

Totais 250 100,0 

 

 

10.4.5.1. Fornecimento de livros aos filhos pelas características 
 

QUADRO II – LIV 

Fornecimento de livros aos filhos pelas características 

 Idade Sexo 

Nível de 

estudos 

Sucesso escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 3,99 30,51 51,23 16,06 

Probabilidade 

observada 

0,41 0,00 0,00 0,00 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas do fornecimento de 

livros aos filhos pelo sexo, pelo nível de estudos e pelo sucesso escolar/reprovações 
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10.4.5.2. Fornecimento de livros aos filhos segundo a idade 
 

QUADRO II – LV 

Fornecimento de livros aos filhos segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Oferece livros aos filhos    

Sempre e a maior parte das vezes 
89 36 2 127 

53,0% 45,0% 100,0% 50,8% 

Umas vezes sim e outras não 
27 12 0 39 

16,1% 15,0% 0,0% 15,6% 

Algumas vezes e nunca 
52 32 0 84 

30,9% 40,0% 0,0% 33,6% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4         2 observado = 3,99         Probabilidade observada = 0,41 

 

 Neste quadro acima apresentado, conclui-se que mais de metade dos encarregados de 

educação da faixa etária dos 30 aos 45 anos tem o hábito de oferecer livros aos seus filhos. Já 

uma significativa parte dos encarregados de educação da faixa etária dos 45 aos 60 anos afirma 

nunca oferecer ou oferecer algumas vezes livros ao seu educando. 

 

10.4.5.3. Fornecimento de livros aos filhos segundo o sexo 
 

QUADRO II - LVI 

Verificação do fornecimento de livros aos filhos segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Oferece livros aos filhos   

Sempre e a maior parte das vezes 
7 120 127 

16,7% 57,7% 50,8% 

Umas vezes sim e outras não 
6 33 39 

14,3% 15,9% 15,6% 

Algumas vezes e nunca 
29 55 84 

69,0% 26,4% 33,6% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 30,51         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, constata-se que as mães oferecem mais livros aos seus 

filhos que os pais. 
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10.4.5.4. Fornecimento de livros aos filhos segundo o nível de estudos 
 

QUADRO II – LVII 

Fornecimento de livros aos filhos segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Oferece livros aos filhos    

Sempre e a maior parte das vezes 
20 35 72 127 

27,4% 40,2% 80,0% 50,8% 

Umas vezes sim e outras não 
15 18 6 39 

20,5% 20,7% 6,7% 15,6% 

Algumas vezes e nunca 
38 34 12 84 

52,1% 39,1% 13,3% 33,6% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 51,23         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, verifica-se que os encarregados de educação com mais 

habilitações oferecem mais livros aos seus filhos que os encarregados de educação com menos 

habilitações. 

 

10.4.5.5. Fornecimento de livros aos filhos segundo o sucesso escolar/reprovações 
 

QUADRO II – LVIII 

Fornecimento de livros aos filhos segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Oferece livros aos filhos   

Sempre e a maior parte das vezes 
71 56 127 

65,1% 39,7% 50,8% 

Umas vezes sim e outras não 
11 28 39 

10,1% 19,9% 15,6% 

Algumas vezes e nunca 
27 57 84 

24,8% 40,4% 33,6% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 16,06         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, verifica-se que são os encarregados de educação que 

ao longo do seu percurso escolar obtiveram pelo menos uma repetição que mais livros oferecem 

aos seus filhos. 
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10.4.6. Fala com os professores 

 

QUADRO II - LIX 

Frequências das conversas com os professores 

Fala com os seus professores Frequências Percentagem 

Sempre 41 16,4 

A maior parte das vezes 50 20,0 

Umas vezes sim outras não 35 14,0 

Algumas vezes 96 38,4 

Nunca 28 11,2 

Totais 250 100,0 

 

 

10.4.6.1. Conversas com os seus professores pelas características 
 

QUADRO II – LX 

Conversas com os seus professores pelas características 

 Idade Sexo 

Nível de 

estudos 

Sucesso escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 14,56 2,88 30,27 35,12 

Probabilidade observada 0,01 0,24 0,00 0,00 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas das conversas com os 

seus professores pela idade, pelo nível de estudos e pelo sucesso escolar/reprovações. 
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10.4.6.2. Conversas com os seus professores segundo a idade 
 

QUADRO II – LXI 

Conversas com os seus professores segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Fala com os seus professores    

Sempre e a maior parte das vezes 
50 40 1 91 

29,8% 50,0% 50,0% 36,4% 

Umas vezes sim e outras não 
22 12 1 35 

13,1% 15,0% 50,0% 14,0% 

Algumas vezes e nunca 
96 28 0 124 

57,1% 35,0% 0,0% 49,6% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4         2 observado = 14,56       Probabilidade observada = 0,01 

 

 Neste quadro acima apresentado, verifica-se que mais de metade dos encarregados de 

educação da faixa etária dos 30 aos 45 anos nunca fala ou fala algumas vezes com os 

professores do seu educando. Ao invés, exatamente metade dos encarregados de educação da 

faixa etária dos 45 aos 60 anos afirma falar sempre ou falar a maior parte das vezes com os 

professores do seu educando. 

 

10.4.6.3. Conversas com os seus professores segundo o sexo 
 

QUADRO II - LXII 

Conversas com os seus professores segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Fala com os seus professores   

Sempre e a maior parte das vezes 
16 75 91 

38,1% 36,1% 36,4% 

Umas vezes sim e outras não 
9 26 35 

21,4% 12,5% 14,0% 

Algumas vezes e nunca 
17 107 124 

40,5% 51,4% 49,6% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 2,88         Probabilidade observada = 0,24 

 

 Neste quadro acima apresentado, a maior percentagem, tanto nas mulheres como nos 

homens, afirma nunca falar ou falar algumas vezes com os professores do seu educando. 
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10.4.6.4. Conversas com os seus professores segundo o nível de estudos 
 

QUADRO II – LXIII 

Conversas com os seus professores segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Fala com os seus professores    

Sempre e a maior parte das vezes 
12 44 35 91 

16,4% 50,6% 38,9% 36,4% 

Umas vezes sim e outras não 
10 5 20 35 

13,7% 5,7% 22,2% 14,0% 

Algumas vezes e nunca 
51 38 35 124 

69,9% 43,7% 38,9% 49,6% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 30,27         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, conclui-se que a maioria dos encarregados de 

educação mais novos nunca fala ou fala algumas vezes com os professores do seu educando. Já 

na faixa etária dos 45 aos 60 anos um pouco mais de metade afirma falar sempre ou a maior 

parte das vezes com os encarregados de educação do seu educando. 

 

10.4.6.5. Conversas com os seus professores segundo o sucesso 

escolar/reprovações 
 

QUADRO II – LXIV 

Conversas com os seus professores segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Fala com os seus professores   

Sempre e a maior parte das vezes 
19 72 91 

17,4% 51,1% 36,4% 

Umas vezes sim e outras não 
14 21 35 

12,9% 14,9% 14,0% 

Algumas vezes e nunca 
76 48 124 

69,7% 34,0% 49,6% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 35,12         Probabilidade observada = 0,00
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 Neste quadro acima apresentado, verifica-se que a maior parte dos encarregados de 

educação que ao longo do seu percurso escolar repetiu pelo menos uma vez nunca fala ou fala 

algumas vezes com os professores do seu educando. Inversamente um pouco mais de metade 

dos encarregados de educação que ao longo do seu percurso escolar nunca repetiram afirmam 

falar sempre ou maior parte das vezes com os professores do seu educando. 

 

 

10.4.7. Participa nas reuniões da associação de pais 

 

QUADRO II - LXV 

Frequências da participação nas reuniões da associação de pais 

Vai às reuniões da associação de pais Frequências Percentagem 

Sempre 23 9,2 

A maior parte das vezes 15 6,0 

Umas vezes sim outras não 26 10,4 

Algumas vezes 49 19,6 

Nunca 137 54,8 

Totais 250 100,0 

 

 

10.4.7.1. Participação nas reuniões da associação de pais pelas características 
 

QUADRO II – LXVI 

Participação nas reuniões da associação de pais pelas características 

 Idade Sexo 
Nível de 

estudos 

Sucesso escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 5,00 43,75 7,62 18,03 

Probabilidade observada 0,29 0,00 0,11 0,00 

 

Observamos que existem variações estatisticamente significativas da participação nas 

reuniões da associação de pais, pelo sexo e pelo sucesso escolar/reprovações. 
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10.4.7.2. Participação nas reuniões da associação de pais segundo a idade 
 

QUADRO II – LXVII 

Participação nas reuniões da associação de pais segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Vai às reuniões da associação de pais    

Sempre e a maior parte das vezes 
30 8 0 38 

17,9% 10,0% 0,0% 15,2% 

Umas vezes sim e outras não 
20 6 0 26 

11,9% 7,5% 0,0% 10,4% 

Algumas vezes e nunca 
118 66 2 186 

70,2% 82,5% 100% 74,4% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4        2 observado = 5,00        Probabilidade observada = 0,29 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente da faixa etária, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação não participa nas reuniões da associação de pais. 

 

10.4.7.3. Participação nas reuniões da associação de pais segundo o sexo 
 

QUADRO II - LXVIII 

Participação nas reuniões da associação de pais segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Vai às reuniões da associação de pais   

Sempre e a maior parte das vezes 
19 19 38 

45,2% 9,1% 15,2% 

Umas vezes sim e outras não 
8 18 26 

19,1% 8,7% 10,4% 

Algumas vezes e nunca 
15 171 186 

35,7% 82,2% 74,4% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 43,75         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, verifica-se que quase metade dos encarregados de 

educação do sexo masculino vai sempre ou vai a maior parte das vezes às reuniões da 

associação de pais. Ao invés, a maior parte das encarregadas de educação nunca vai ou vai 

algumas vezes às reuniões da associação de pais. 
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10.4.7.4. Participação nas reuniões da associação de pais segundo o nível de 

estudos 
 

QUADRO II – LXIX 

Participação nas reuniões da associação de pais segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Vai às reuniões da associação de pais    

Sempre e a maior parte das vezes 
11 9 18 38 

15,1% 10,4% 20,0% 15,2% 

Umas vezes sim e outras não 
12 5 10 26 

16,4% 5,7% 11,1% 10,4% 

Algumas vezes e nunca 
50 73 62 186 

68,5% 83,9% 68,9% 74,4% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4         2 observado = 7,62         Probabilidade observada = 0,11 

 

 Neste quadro acima apresentado, verifica-se que os encarregados de educação com 

menos habilitações e os encarregados de educação com mais habilitações têm percentagens 

muito idênticas. Já a maioria dos encarregados de educação com habilitações ao nível do 7.º, 8.º 

ou 9.º ano nunca vai ou vai algumas vezes às reuniões da associação de pais. 

 

10.4.7.5. Participação nas reuniões da associação de pais segundo o sucesso 

escolar/reprovações 
 

QUADRO II – LXX 

Participação nas reuniões da associação de pais segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Vai às reuniões da associação de pais   

Sempre e a maior parte das vezes 
28 10 38 

25,7% 7,1% 15,2% 

Umas vezes sim e outras não 
7 19 26 

6,4% 13,5% 10,4% 

Algumas vezes e nunca 
74 112 186 

67,9% 79,4% 74,4% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2       2 observado = 18,03         Probabilidade observada = 0,00 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do número de repetições, a maioria 

dos encarregados de educação não participa nas reuniões da associação de pais. 
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10.4.8. Dá um sítio em casa para que o filho estude 

 

QUADRO II - LXXI 

Frequências do fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude 

Dá um sítio em casa para que 

O filho estude 

Frequências Percentagem 

Sempre 232 92,8 

A maior parte das vezes 10 4,0 

Umas vezes sim outras não 0 0,0 

Algumas vezes 7 2,8 

Nunca 1 0,4 

Totais 250 100,0 

 

 

10.4.8.1. Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude pelas 

características 
 

QUADRO II – LXXII 

Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude pelas características 

 Idade Sexo 
Nível de 

estudos 

Sucesso escolar 

Reprovações 

Graus de liberdade 4 2 4 2 

2 observado 0,27 1,37 0,43 0,13 

Probabilidade observada 0,99 0,50 0,98 0,94 

 

Observamos que não existem variações estatisticamente significativas do sentimento de 

pertença à escola pelas características dos respondentes. 
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10.4.8.2. Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude segundo a 

idade 
 

QUADRO II – LXXIII 

Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude segundo a idade 

Idade (em anos) 30 a 45 45 a 60 60 a 70 TOTAL 

Dá um sítio em casa para que o filho estude    

Sempre e a maior parte das vezes 
162 78 2 242 

96,4% 97,5% 100,0% 96,8% 

Umas vezes sim e outras não 
0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Algumas vezes e nunca 
6 2 0 8 

3,6% 2,5% 0,0% 3,2% 

TOTAL 
168 80 2 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4       2 observado = 0,27         Probabilidade observada = 0,99 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente da faixa etária, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação tem um sítio em casa para que o seu filho estude. 

 

10.4.8.3. Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude segundo o sexo 
 

QUADRO II - LXXIV 

Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude segundo o sexo 

Sexo Masculino Feminino TOTAL 

Dá um sítio em casa para que o filho estude   

Sempre e a maior parte das vezes 
41 201 242 

97,6% 96,6% 96,8% 

Umas vezes sim e outras não 
0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 

Algumas vezes e nunca 
1 7 8 

2,4% 3,4% 3,2% 

TOTAL 
42 208 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2         2 observado = 1,37         Probabilidade observada = 0,50 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do nível de estudos, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação tem um sítio em casa para que o seu filho estude. 
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10.4.8.4. Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude segundo o nível 

de estudos 
 

QUADRO II – LXXV 

Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude segundo o nível de estudos 

Nível de estudos 4.º ao 6.º 7.º ao 9.º 10.º ao 12.º TOTAL 

Dá um sítio em casa para que o filho estude    

Sempre e a maior parte das vezes 
70 85 87 242 

95,9% 97,7% 96,7% 96,8% 

Umas vezes sim e outras não 
0 0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Algumas vezes e nunca 
3 2 3 8 

4,1% 2,3% 3,3% 3,2% 

TOTAL 
73 87 90 250 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 4         2 observado = 0,43         Probabilidade observada = 0,98 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente da faixa etária, a esmagadora 

maioria dos encarregados de educação tem um sítio em casa para que o seu filho estude. 

 

10.4.8.5. Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude segundo o 

sucesso escolar/reprovações 
 

QUADRO II – LXXVI 

Fornecimento de um sítio em casa para que o filho estude 

segundo o sucesso escolar/reprovações 

Repetiu alguma vez? Sim Não TOTAL 

Dá um sítio em casa para que o filho estude   

Sempre e a maior parte das vezes 
106 136 242 

97,2% 96,5% 96,8% 

Umas vezes sim e outras não 
0 0 0 

0,0% 0,0% 0,0% 

Algumas vezes e nunca 
3 5 8 

2,8% 3,5% 3,2% 

TOTAL 
109 141 250 

100,0% 100,0% 100,0% 

Graus de liberdade = 2         2 observado = 0,13         Probabilidade observada = 0,94 

 

 Neste quadro acima apresentado, independentemente do número de repetições, a 

esmagadora maioria dos encarregados de educação tem um sítio em casa para que o seu filho 

estude. 
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11. CONCLUSÃO GERAL 
 

 No presente estudo, tivemos sempre em vista a nossa questão inicial: A Participação dos 

Pais na Socialização dos Alunos. 

 Enquanto na parte I do nosso trabalho procedemos a uma reflexão global do 

funcionamento da instituição escolar tendo em conta a participação de todos os seus diretos 

intervenientes – gestão, alunos, pais, professores e pessoal não docente, para compreendermos 

melhor esta problemática, na parte II aprofundamos estes dois conceitos: a participação dos pais 

na vida escolar dos filhos e a socialização dos alunos. 

 Depois de termos abordado o conceito de participação, tentámos delimitá-lo ao campo da 

educação. 

 Quisemos, então, saber como é que o direito à participação estava contemplado nos 

diplomas legislativos. Para isso, fomos consultar a legislação e verificámos que este direito está 

amplamente consagrado na Constituição da República Portuguesa, na Lei de Bases do Sistema 

Educativo e no atual modelo de administração e gestão das escolas. 

 A participação pode, pois, ser exercida pelos pais diretamente nos órgãos de gestão das 

escolas, nas estruturas de orientação educativa ao nível de conselhos de turma e nas 

associações de pais, entre outras, como estipula a legislação acima referida. 

 Vamos, agora, tentar analisar alguns resultados das variações estatisticamente 

significativas que obtivemos no nosso trabalho e que foram já tratados e desenvolvidos no 

segundo capítulo. 

 

 

Autoqualificação 

  

Em termos de notas, como era de esperar, são os alunos não repetentes que se 

consideram, em maior percentagem, bons; os que não repetiram em anos anteriores também se 

consideram bons; e os que têm familiares de nível de instrução superior são quem mais se 

consideram bons. 

Em termos de comportamento, são os alunos mais novos que se assumem, 

maioritariamente, bons; também os alunos dos nonos anos se assumem, maioritariamente, bons; 

de igual modo, se consideram bons, maioritariamente, os não repetentes; e, ainda, os que não 

repetiram em anos anteriores, também se consideram bons, maioritariamente. 

Em termos do esforço que fazem para estudar, são os mais novos que consideram ser 

bons em maior percentagem; são também as raparigas que o assumem em muito maior 

percentagem em relação aos rapazes; os não repetentes consideram-se melhores em relação 

aos repetentes; os que não repetiram em anos anteriores, na sua maioria, consideram-se bons, 
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contrariamente aos que já repetiram; os alunos oriundos de famílias com um nível de instrução 

superior consideram-se, maioritariamente, bons, a par da assunção de razoáveis esforços nos 

outros níveis. 

 

 

Envolvimento escolar 

 

 Em termos de conhecimento das regras, os respondentes de todos os grupos etários 

consideram ter, maioritariamente, pouco conhecimento, no entanto, são os mais novos que 

assumem um maior conhecimento; quer os repetentes quer os não repetentes assumem, 

maioritariamente, pouco conhecimento, todavia, são os não repetentes que em maior 

percentagem dizem ter melhor conhecimento; em relação aos que reprovaram em anos 

anteriores, também se verifica a mesma assunção, isto é, quer os reprovados quer os não 

reprovados, assumem, maioritariamente, pouco conhecimento das regras, sendo, no entanto, os 

não reprovados a assumirem um melhor conhecimento. 

 Em termos de transgressão, a maioria das raparigas assume maior transgressão do que 

os rapazes, ao contrário do que seria de esperar. 

 No envolvimento nos estudos, são os alunos dos oitavos anos que, maioritariamente, 

assumem ter muitas vezes envolvimento dos pais nos estudos, ao contrário dos alunos dos nonos 

anos que afirmam, maioritariamente, poucas vezes esse envolvimento familiar; são os alunos do 

grupo de nível familiar intermédio, secundário/curso médio/frequência do superior, quem assume, 

maioritariamente, ter muitas vezes envolvimento dos pais nos estudos; contrariamente, quer os 

alunos do nível mais baixo quer os de nível mais alto assumem, maioritariamente, ter poucas 

vezes esse envolvimento dos pais. 

 No envolvimento dos pais, os alunos assumem, em todas as idades, ter, maioritariamente, 

o maior apoio dos pais, apoio este maior nos mais novos, decrescendo à medida que a idade 

aumenta; quer os alunos que reprovaram quer os que não repetiram assumem, maioritariamente, 

ter maior apoio dos pais, verificando-se esse apoio em maior percentagem nos respondentes que 

não reprovaram. 

 As condições materiais dadas pelos pais verificam-se, numa maioria significativa, em 

todos os grupos etários de respondentes que assumem ter condições materiais de estudo, com 

destaque em percentagem para o grupo etário intermédio. 

 Na convergência de opiniões entre professores e pais, revela-se, entre os alunos mais 

novos, o sentimento de existência de maior convergência de opiniões; é entre os alunos que não 

reprovaram que se verifica uma consciência mais forte de convergência de opiniões entre pais e 

professores. 
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Participação 

 

 Na participação em reuniões da escola e da associação de pais, os alunos dos oitavos 

anos afirmam, maioritariamente, muitas vezes a participação dos pais nas reuniões; 

contrariamente, a maioria dos alunos dos nonos anos assumem que os pais participam poucas 

vezes nas reuniões. Na comunicação com a escola, podemos também verificar que são os alunos 

dos oitavos anos que, maioritariamente, assumem que há muitas vezes comunicação com a 

escola; contrariamente, os alunos dos nonos anos, maioritariamente, dizem ter lugar poucas 

vezes a comunicação. Os alunos que reprovaram assumem, maioritariamente, existir muitas 

vezes a comunicação com a escola; contrariamente, os alunos que não reprovaram assumem, 

maioritariamente, que existe pouca comunicação. 

 

Socialização 

 

 Em relação ao sentimento de compreensão da escola, são os alunos mais novos os que 

assumem mais um sentimento de compreensão da escola, decrescendo esse sentimento à 

medida que a idade aumenta.  São, por seu turno, os alunos não reprovados os que assumem 

mais um sentimento de compreensão da escola, sentimento esse muito menor nos reprovados. 

 

Expetativas futuras 

 

  No sujeito de decisão de permanência na escola, podemos verificar que os grupos etários 

dos mais novos concordam, maioritariamente, que a decisão de permanência na escola lhes 

pertence, enquanto o grupo etário dos mais velhos assume não estar sujeito a essa decisão. 

Podemos verificar que, quer os respondentes do sexo masculino quer os do sexo feminino 

concordam, maioritariamente, que a decisão de permanência na escola lhes pertence, embora 

essa maioria seja muito mais significativa nos respondentes do sexo feminino. Os alunos que não 

repetiram concordam, com uma forte maioria, que a decisão de permanência na escola é sua; 

contrariamente, os que repetiram em anos anteriores, maioritariamente, assumem que tal decisão 

lhes é alheia. Em todos os níveis de instrução familiar há uma significativa maioria de 

respondentes que assumem que a decisão de permanência na escola é sua, aumentando essa 

opinião à medida que o nível sobe. 

 

 

 

 Quanto à utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa, podemos verificar nos grupos 

dos mais novos que, maioritariamente, há maior concordância da utilidade dos estudos para o 
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ingresso na vida ativa, ao contrário do grupo dos mais velhos em que, maioritariamente, é menor 

essa concordância. Quer os rapazes quer as raparigas, maioritariamente, assumem uma maior 

concordância da utilidade dos estudos para ingresso na vida ativa; no entanto, essa concordância 

é mais forte nas raparigas. Por outro lado, quer os alunos que reprovaram em anos anteriores 

quer os que não reprovaram assumem, maioritariamente, maior concordância da utilidade dos 

estudos para ingresso na vida ativa, sendo, contudo, essa concordância muito mais fortemente 

assumida pelos respondentes que não repetiram em anos anteriores. 

Quanto aos pais, ao nível da exigência que os professores revelam relativamente à disciplina, são 

os do sexo masculino que mais confirmam esta qualidade. Regra geral, uma grande percentagem 

concorda. 

 Por norma, os pais, na sua esmagadora maioria, dizem auxiliar o seu educando quando 

este revela dificuldades. 

 No seu contributo para apoiarem os professores na gestão da disciplina reconhecem que 

não fazem o suficiente. 

 Os pais, na sua maioria, afirmam conhecer o andamento dos estudos dos seus filhos. 

A esmagadora maioria dos pais/encarregados de educação verifica se os seus educandos 

fazem os trabalhos de casa. 

No que concerne ao fornecimento de material necessário, os pais, na sua maioria, 

afirmam satisfazer as necessidades dos seus filhos. 

 A participação dos pais em reuniões na escola é francamente satisfatória. Os 

encarregados de educação mais novos são os que mais falam com o diretor de turma. 

 Uma grande percentagem dos pais tem por hábito oferecer livros aos seus filhos. Existe 

uma frequência maior de oferta nos pais com mais habilitações. 

 Há uma fraca participação nas reuniões da Associação de Pais. 

 Finalmente, a maioria dos encarregados de educação afirma ter um sítio em casa para 

que o seu filho estude. 

 Desta investigação e contrapondo com os princípios teóricos elencados na primeira parte 

deste Relatório confirma-se que quanto maior é o conhecimento e a valorização do capital escolar 

por parte das famílias maior é o envolvimento e melhor são os resultados atingidos pelos nossos 

alunos ( Cf. Ponto 5., pg. 75 e seguintes- Envolvimento Escolar- e ponto 8. –Conclusão Prévia- 

pg.110 e Amostra  do estudo realizado com os pais/encarregados de educação( ponto 10. E 

seguintes, p. 111 e seguintes).  

 Retomando a citação inicial do ex-Presidente da República e Cidadão, Dr. Jorge Sampaio, 

e fazendo a correlação entre os teorizadores sobre esta temática de grande relevo para a 

sociedade presente e futura de Portugal e o resultado do trabalho de investigação, somos levados 

a concluir que compete a quem decide os destinos desta nação criar condições rigorosas de 
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resolução dos atuais fenómenos sociais, culturais e académicos que vão acontecendo no seio 

das nossas escolas e que põem em causa o esforço de todos nós. 

 Assim, conclui-se que a alteração sistemática das políticas educativas não é um bom 

critério para a educação e só cria atrasos e vazios no desenvolvimento sociocultural dos jovens. 

Agravam-se as despesas de capital e perdem-se oportunidades de valor. Os alunos e as suas 

famílias, em boa parte, não têm desenvolvido as competências necessárias para a diluição dos 

insucessos, muito por culpa dos incentivos sociais dos últimos tempos que acabam por suportar 

esse devaneio socioeducativo. Ao mesmo tempo, as políticas educativas não têm ido de encontro 

ao concerto dessas lacunas que são gravosas para o tecido social do país. O desencontro 

evidente de muitos jovens, nas escolas, com o grande objetivo das políticas educativas, que é 

decisivamente o sucesso promotor das aprendizagens é o resultado do laxismo político que teima 

em não querer assumir as responsabilidades deste processo. 

 

 Simultaneamente, é preciso agir no sentido de repor a verdadeira responsabilização no 

seio das famílias, criando as condições ideais de valorização do meio escolar enquanto valor 

fundamental na sustentação dos padrões socioculturais. Esta assertividade é o resultado da 

vivência de vinte e sete anos ao serviço da educação básica e secundária, com todo o 

conhecimento intrínseco do processo educativo e fundamentado nos catorze anos de 

desempenho na gestão escolar. 

 

 Reconhecer a escola como elemento agregador e estruturante no crescimento equilibrado 

dos indivíduos é uma necessidade urgente para a promoção de toda a sociedade portuguesa que 

tantas vezes reclama por mais ordem mas que nem sempre tem o devido acolhimento. 
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ANEXOS 
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1. Que idade tens ? ___ 
 
 

2. És rapaz      rapariga  

 
 

3. Ano que frequentas ___º ano 
 
 

4. És repetente? sim      não  

 
 

5. Já antes repetiste algum ano? sim      não  

 
 
6. 

 
6.1 Em termos de notas consideras que és um aluno 

Muito Bom     Bom     Razoável     Fraco     Muito Fraco  

 
6.2 Em termos de comportamento consideras que és um aluno 

Muito Bom     Bom     Razoável     Fraco     Muito Fraco  

 
6.3 Em termos do esforço que fazes para estudar consideras  
que és um aluno 

Muito Bom     Bom     Razoável     Fraco     Muito Fraco  

 
 

      Sou estudante do ensino superior e estou a fazer um trabalho sobre a forma como 

os alunos veem a escola. Para realizar este trabalho venho pedir-te colaboração, 

respondendo às questões que se seguem. 

      Este questionário é anónimo. Não escrevas o teu nome em nenhum lugar. 

Agradeço que respondas de forma sincera, pois só assim o meu trabalho poderá 

traduzir o que os alunos efetivamente pensam da escola. 

 
                                                                                        Obrigado desde já. 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

A 



 

 

 

7. Relativamente a cada afirmação diz qual é a tua opinião 
(Assinala com X a quadrícula que corresponde à tua opinião a cada uma das afirmações) 

  
concordo 

totalmente 

 
concordo 

nem 
concordo 

nem discordo 

 
discordo 

 
discordo 

totalmente 
A- Os meus pais discordam do que 
os professores exigem em termos 
de disciplina 
 

     

B- Quando tenho dificuldades na 
escola os meus pais fazem o que 
podem para me ajudar 
 

     

C- As regras nesta escola são claras 
 

     

D- Sinto-me como um estranho 
nesta escola 
 

     

E- Na escola quando me apetece 
muito fazer uma coisa faço-a 
mesmo sabendo que é proibida 
 

     

F- Queria começar a trabalhar, mas 
como não há empregos, tenho de 
aguentar a escola 
 

     

G- Nesta escola quando os alunos 
se unem conseguem aquilo que 
querem 
 

     

H- Os meus pais apoiam o que os 
professores fazem para manter a 
disciplina 
 

     

I- Os meus pais nem sabem como é 
que vão os meus estudos 

 

     

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 



 

 

 

 
 
 
 
J- Por vezes não sei quais são 
as regras em certas aulas 
 

 
concordo 

totalmente 
 
 

 

 
concordo 

 
 
 

 

nem 
concordo 

nem 
discordo 

 

 

 
discordo 

 
 
 

 

 
discordo 

totalmente 
 
 

 

K- Não compreendo o que se 
passa nesta escola 
 

     

L- Na escola faço o que me 
apetece desde que não 
ultrapasse o que é proibido 
 

     

M- Sem estudos os jovens têm 
muita dificuldade em ter um 
trabalho interessante 
 

     

N- Sinto que faço parte desta 
escola 
 

     

O- Os alunos, nesta escola, não 
têm poder nenhum 
 

     

P- Mesmo que os meus pais não 
quisessem eu queria continuar a 
estudar 
 

     

Q- O desemprego é tão grande 
que tanto faz ter estudos como 
não 
 

     

R- Quando não entendo o que 
se passa há quem me esclareça 
 

     

S- Provoco o professor quando 
me apetece 
 

     

T- Só porque não tenho nada 
que fazer fora da escola é que 
cá me apanham 
 

     

 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

AA 

AB 



 

 

8. Quais são os estudos: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
9. Dá a tua opinião sobre o acompanhamento dos teus pais nos teus estudos 
(Marca com um X a resposta que achas ser a que se aproxima mais contigo) 

  
sempre 

a maior 
parte das 

vezes 

umas vezes 
sim outras 

não 

 
algumas 

vezes 

 
nunca 

A- Verificam se fizeste os 
trabalhos de casa 
 

     

B- Dão-te material escolar 
necessário 
 

     

C- Participam nas reuniões 
que se fazem na escola 
 

     

D- Vão falar com o diretor de 
turma 
 

     

E- Oferecem-te livros 
 
 

     

F- Falam com os teus 
professores 
 

     

G- Vão às reuniões da 
associação de pais 
 

     

H- Dão-te sítio em casa para 
estudares 

     

 
 
Obrigado pela tua colaboração.

 do 
teu 
pai 

da 
tua 

mãe 

do teu irmão ou 
familiar com quem 

vives que tem 
mais estudos 

A- Menos que o 4º ano de escolaridade 
 

   

B- 4º ano de escolaridade  
 

   

C- 6º ano de escolaridade 
 

   

D- 9º ano de escolaridade 
 

   

E- 10º ou 12º ano de escolaridade 
 

   

F- Curso médio ou frequência de curso 
superior 
 

   

G- Curso superior    

AC 

AG 

AH 

AI 

AJ 

AK 

AL 

AM 

AN 

AD 

AE 

AF 

AO 

AP 

AQ 



 

 

 
 

Chave de leitura da pergunta n.º 7 
 
 
Convergência de opiniões entre professores e pais 
A- Os meus pais discordam do que os professores exigem em termos de disciplina 
H- Os meus pais apoiam o que os professores fazem para manter a disciplina 
 
Apoio dos pais 
B- Quando tenho dificuldades na escola os meus pais fazem o que podem para me ajudar 
I- Os meus pais nem sabem como é que vão os meus estudos 
 
Conhecimento das regras 
C- As regras nesta escola são claras 
J- Por vezes não sei quais são as regras em certas aulas 
 
Transgressão 
E- Na escola quando me apetece muito fazer uma coisa faço-a mesmo sabendo que 
é proibido. 
L- Na escola faço o que me apetece desde que não ultrapasse o que é proibido 
 
Sentido de pertença à escola 
D- Sinto-me como um estranho nesta escola 
N- Sinto que faço parte desta escola 
 
Sentimento de ter poder 
G- Nesta escola quando os alunos se unem conseguem aquilo que querem 
O- Os alunos, nesta escola, não têm poder nenhum 
 
Compreensão da escola 
K- Não compreendo o que se passa nesta escola 
R- Quando não entendo o que se passa há quem me esclareça 
 
Sujeito da decisão de permanência na escola 
F- Queria começar a trabalhar, mas como não há empregos, tenho de aguentar a escola 
P- Mesmo que os meus pais não quisessem eu queria continuar a estudar 
 
Utilidade dos estudos para ingresso na vida activa 
M- Sem estudos os jovens têm muita dificuldade em ter um trabalho interessante 
Q- O desemprego é tão grande que tanto faz ter estudos como não 
 
 



 

 

 

Chave de leitura da pergunta n.º 9 

 
Envolvimento nos estudos 
A – Verificam se fizeste os trabalhos de casa 
E – Oferecem-te livros 
 
 
Comunicação com a escola 
D – Vão falar com o director de turma 
F – Falam com os teus professores 
 
 
Participação em organizações 
C -  Participam nas reuniões que se fazem na escola 
G - Vão às reuniões da associação de pais 
 
 
Condições materiais de estudo 
B – Dão-te material escolar necessário 
H – Dão-te sítio em casa para estudares 

 

Participação em organizações 
C -  Participam nas reuniões que se fazem na escola 
G - Vão às reuniões da associação de pais 
 
 

Condições materiais de estudo 
B – Dão-te material escolar necessário 
H – Dão-te sítio em casa para estudares 

 

 

 
  Questionário a aplicar aos encarregados de educação/Pais  
  Obrigado desde já 
 

Sou estudante do ensino superior e estou a fazer um trabalho sobre a forma como os pais 

veem a escola. Para realizar este trabalho venho pedir-lhe colaboração, respondendo às 

questões que se seguem. 

Este questionário é anónimo. Não escreva o seu nome em nenhum lugar. 

Agradeço que responda de forma sincera, pois só assim o meu trabalho poderá traduzir o que os 

pais efetivamente pensam da escola e como interagem com o trabalho escolar dos seus filhos. 

 
 
1         Que idade tem ? ___        
 
 
2.        
 
 

 

 



 

 

3         Nível de estudos? ___º ano Formação superior?      
 
4         Repetiu alguma vez            
  
 
 
5. Relativamente a cada afirmação diga qual é a sua opinião 
(Assinale com X a quadrícula que corresponde à sua opinião a cada uma das afirmações) 

  
concordo 

totalmente 

 
concordo 

nem 
concordo 

nem 
discordo 

 
discordo 

 
discordo 

totalmente 

A-Discordo do que os 
professores exigem em termos 
de disciplina 
 

     

B- Quando o meu educando tem 
dificuldades na escola faço o 
que posso para o  ajudar 
 

     

H-Apoio os professores naquilo 
que fazem para manter a 
disciplina 

    
 

I- Desconheço como é que vão 
os estudos do meu educando 

     

  

 
 



 

 

 
6. Dê  a sua opinião sobre o acompanhamento dos seus filhos nos seus estudos 
(Marque com um X a resposta que acha ser a que se aproxima mais consigo) 

 

  
sempre 

a maior 
parte das 

vezes 

umas 
vezes sim 

outras 
não 

 
algumas 

vezes 

 
nunca 

A- Verifica se fizeram os 
trabalhos de casa 
 

     

B- Dá material escolar 
necessário 
 

     

C- Participa nas reuniões 
que se fazem na escola 
 

     

D- Vai falar com o diretor de 
turma 
 

     

E- Oferece livros aos filhos 
 

     

F- Fala com os seus professores 
 

     

G- Vai às reuniões da 
associação de pais 
 

     

H- Dá um sítio em casa para que 
o filho estude 

     

 

Obrigado pela sua colaboração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


