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Resumo 

Quando tomei a decisão de levar a cabo o projeto de Mestrado Integrado em 

Psicologia para titulares de Licenciatura em Psicologia, antes da sua adequação ao processo de 

Bolonha, tive por base o entendimento de que este projeto contribuiria para um momento de 

análise e de reflexão sobre um percurso profissional de 18 anos e diversificado. 

Desse percurso dá-se particular relevância ao projeto profissional identificado como 

mais significativo: “a Implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular no 

Município do Porto”. As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), criadas em 2006, 

traduzem-se num projeto pedagógico desenvolvido a nível nacional. Visam, genericamente, 

implementar o conceito de Escola a Tempo Inteiro; adaptar o tempo da permanência das 

crianças nas escolas, de forma a responder às necessidades das famílias; garantir que esse 

tempo é pedagogicamente rico e complementar das aprendizagens. 

Neste estudo, tendo por suporte o processo de avaliação externa do programa “Porto 

de Atividades”, coordenado por Serôdio, Lima e Serra (2010) decidiu-se “revisitar” os dados 

recolhidos ao longo desse processo, mas, assumindo explicitamente a perspetiva do decisor 

politico e/ou de quem assume a coordenação de um programa desta natureza a nível 

municipal. Assim, são focados indicadores considerados fundamentais: (1) satisfação dos 

alunos em relação às AEC; (2) impacto das AEC no desenvolvimento e competências escolares 

do aluno; (3) impacto das AEC junto das famílias; (4) avaliação da qualidade do contexto 

educativo das AEC. 

Participaram 1034 indivíduos. Destes, 558 eram alunos do 1º ciclo do ensino básico, 

337 eram pais daquelas crianças, 36 professores titulares de turma, 24 professores de AEC e 48 

auxiliares de ação educativa. Foram utilizados vários inquéritos sobre o impacto e 

implementação das AEC e o Inventário da Qualidade do Contexto Educativo para as AEC. 

Os resultados indicam a satisfação global dos alunos face à participação nas AEC, em 

todos os anos de escolaridade. Globalmente, os alunos gostam das AEC, percecionam que 

aprendem coisas novas e que contribuem para o seu desenvolvimento. Esta perceção da 

satisfação e do impacto desenvolvimental é partilhado por todos os agentes educativos. Das 7 

AEC implementadas pela CMP, apenas uma foi alvo de uma apreciação negativa, apresentando 

5 delas valores significativamente positivos. No que concerne às famílias, os resultados 

indicam que as AEC cumprem uma importante função de suporte social: são essencialmente 

valorizadas pela preparação pedagógica dos filhos no domínio em causa, mas também pela 

“função” de guarda dos filhos, apresentando-se como menos valorizada a gratuitidade da 

frequência. Relativamente à qualidade dos contextos e em termos globais as dimensões 

“espaços, equipamentos e material pedagógico para AEC”, “segurança dos alunos e 

profissionais” e “interações no contexto-escola” recebem avaliações mais positivas. 

No final discutem-se os principais resultados obtidos e lançam-se oportunidades de 

melhoria relativamente às práticas pedagógicas das AEC e à comunidade escolar. Além disso, 

procura-se perspetivar o trabalho desenvolvido integrando-o com a trajetória profissional. 
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Abstract 

When I took the decision to carry out the Integrated Master in Psychology project for 

holders of Bachelor in Psychology, before their suitability to the Bologna process, I had based 

on the understanding that this project would contribute to a moment of analysis and reflection 

on one diverse career of 18 years. 

From this career is taken particular relevance to the professional project identified as 

most significant: "the Implementation of Curriculum Enrichment Activities in the municipality 

of Porto." The Curriculum Enrichment Activities (AEC), created in 2006 , is translated into a 

pedagogical project developed at a national level. Generically, they seek to implement the 

concept of Full Time School; adapt the time of retention of children in schools in a way to 

respond to families needs, to ensure that this time is pedagogically rich and that complements 

the learning. 

In this study, having as support the process of external evaluation of the program " 

Porto of Activities ", developed by Serôdio, Lima and Serra (2010 ) it has been decided to " 

revisit " the data collected during this process , but explicitly assuming the perspective of the 

political decision maker and/or who assumes the coordination of a program of that nature at 

the municipal level. So, they are focused fundamental indicators:(1) students satisfaction 

regarding AEC; (2) the impact of the AEC in the development and scholastic abilities of the 

student; (3) the impact of the AEC with families; (4) the quality of the educational context of 

AEC. 

1034 individuals were participated. Of these, 558 were students of the 1st cycle of 

basic education, 337 were parents of those children, 36 classroom teachers , 24 AEC teachers 

and 48 assistants of educational action. We used several surveys on the impact and 

implementation of the CEA and the Inventory of Quality Educational Context for the AEC . 

The results indicate the overall satisfaction of the students face to participation in AEC, 

in all the years of schooling. Overall, students enjoy the AEC, they perceive that they learn new 

things and that it contributes to its development. This perception of satisfaction and 

developmental impact is shared by all educational agents. From these 7 of AEC implemented 

by the CMP, only one was the target of a negative assessment, with 5 of them presenting 

significantly positive values. In order to families , the results indicate that the AEC fulfill an 

important function of social support: they are primarily valorized by the pedagogical 

preparation of the children in the area concerned, but also by the "function" of child custody, 

presenting as less valorized the frequency gratuity. Regarding the quality of the contexts and 

globally, the dimensions "Spaces , Equipment and Materials for Teaching ECA", "Safety of 

Students and Professionals AEC" and "Interactions in Context - College" receive positive 

(moderate) evaluations. 

At the end it is discussed that the main results and opportunities are thrown up for 

improvement of the pedagogical practices of the AEC and the school community. We also try 

to perspective the developed work integrating it with the professional trajectory.  
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Résumé 

Quand j’ai pris la décision de réaliser le projet intégré de maîtrise en psychologie pour 

les titulaires de baccalauréat en psychologie, avant son adaptation au processus de Bologne, 

j’avais l'idée que ce projet contribuerait à un moment d’ analyse et de réflexion sur une 

carrière diversifiée de 18 ans. 

Ont donne une importance particulière au projet professionnel identifié comme le plus 

important: "la mise en œuvre du programme d’Activités d'Enrichissement Curriculaire (AEC) 

dans la municipalité de Porto". Les AEC, créés en 2006, se traduisent par un projet 

pédagogique développé au niveau national. Visent, génériquement, implémenter le concept 

d’"École à Plein Temps"; adapter le temps de permanence des enfants à l’École afin de 

répondre aux besoins des familles; assurer que ce temps est pédagogiquement riche et 

complémentaire aux apprentissages. 

Dans cette étude, ayant comme soutien le processus d’évaluation externe du 

programme "Porto d’Activités", coordonné par Serôdio, Lima et Serra (2010) on a décidé de 

"revisiter " les données recueillies au cours de ce processus, mais en supposant explicitement 

la perspective du décideur politique et/ou de celui qui assume la coordination d'un tel 

programme à l'échelle municipale. De cette façon, son axés indicateurs considérés 

fondamentaux: (1) la satisfaction des élèves par rapport aux AEC, (2) l'impact des AEC dans le 

développement et les capacités scolaires de l'élève, (3) l'impact des AEC auprès les familles, (4) 

l'évaluation de la qualité du contexte éducatif des AEC. 

1034 individus ont participé: 558 étudiants du 1er cycle de l’enseignement élémentaire, 

337 parents de ces enfants, 36 enseignants en salle de classe, 24 enseignants des AEC et 48 

assistants d’action éducative. On a utilisé plusieurs enquêtes sur l'impact et la mise en œuvre 

des AEC et l'inventaire de la Qualité du Contexte Éducatif pour les AEC. 

Les résultats indiquent la satisfaction des étudiants face à la participation aux AEC, 

dans toutes les années de scolarité. Dans l'ensemble, les étudiants percepcionnet d'apprendre 

de nouvelles choses et que les AEC contribuent à son développement. Cette perception de la 

satisfaction et de l’impact sur le développement est partagée par tous les acteurs de 

l'éducation. Des 7 AEC mises en œuvre par la CMP, une seule a était la cible d'une évaluation 

négative, et 5 ont présentées valeurs nettement positifs. En ce qui concerne les familles, les 

résultats indiquent que les AEC remplissent une fonction importante de soutien social: sont 

principalement évalués par la préparation pédagogique des enfants, mais aussi par la 

"fonction" de la garde des enfants, et les familles attribuent moins de valeur à la gratuité de la 

fréquence. En ce qui concerne la qualité des contextes et, globalement les dimensions "des 

espaces, des équipements et du matériel éducatif pour les AEC", "la sécurité des élèves et des 

professionnels" et "interactions en contexte scolaire" reçoivent des évaluations plus positives. 

A la fin, on discute les principaux résultats et on jette des possibilités d'amélioration 

sur les pratiques pédagogiques des et sur la communauté scolaire. En complément, on essaye 

d’analyser le travail développé, par rapport au parcours professionnel  
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Introdução 

 

Ao assumir o desafio de levar a cabo o projeto de Mestrado Integrado em Psicologia para 

titulares de Licenciatura em Psicologia antes da sua adequação ao processo de Bolonha – MIP 

(com 300 ECTS – European Credit Transfer and Accumulatin System e mais de 5 anos de 

experiência profissional) tive por base o entendimento de que este projeto contribuiria para um 

momento de análise e de reflexão sobre um percurso profissional diversificado de 18 anos. 

As normas para a obtenção deste Mestrado Integrado, aprovadas pelo Conselho Científico 

da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, em 16 de março 

de 2011, preveem a realização de “uma dissertação científica ou, em alternativa, um relatório 

científico pormenorizado, reflexivo e teoricamente sustentado da sua atividade profissional, 

ambos objetos de provas públicas, para efeitos do grau de Mestre em Psicologia, nos termos da 

legislação em vigor.” Mais definem as referidas normas que, para além da listagem das atividades 

realizadas ao longo dos cinco ou mais anos de experiência, devem ser selecionadas uma ou duas 

que se considerem mais significativas, e descritas e integradas teórica e conceptualmente, 

partindo da fundamentação e discussão dos objetivos da(s) atividade(s), metodologia(s) e do(s) 

processo(s) de avaliação. 

Desta forma, e no seguimento das referidas normas, no primeiro capítulo optou-se por 

descrever sucintamente o percurso profissional, dando relevância às diversas etapas desse 

percurso e procurando analisá-las e avaliá-las do ponto de vista do impacto, relevância e 

investimento, não só na vertente profissional, mas também pessoal. 

No segundo capítulo, procede-se ao enquadramento do projeto profissional identificado 

como mais significativo: “a Implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular no 

Município do Porto”, dando-se destaque aos seus antecedentes (implementados pela CMP e sob 

a forma de projetos piloto), à sua evolução e consequências ao nível da metodologia de trabalho 

do Departamento Municipal de Educação e Juventude (DMEJ - unidade orgânica da CMP 

responsável pela educação. Aqui, são particularmente analisadas as implicações que os sucessivos 

Despachos do Ministério da Educação (ME) sobre a matéria provocaram, não só na forma de 

atuar da CMP, mas também na reorganização da oferta educativa e contexto educativo em geral. 

Posto isto, faz-se a ligação com a parte empírica desta dissertação uma vez que se aborda 

a necessidade de avaliação externa do Programa Municipal de Enriquecimento Curricular “Porto 

de Atividades” e se sustenta a relevância do contributo singular do presente estudo para 

avaliação do impacto e das condições de implementação do referido programa.  
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O método é explicitado no terceiro capítulo, após o devido enquadramento deste estudo 

com um projeto mais amplo, levado a cabo por Serôdio, Lima e Serra (2010). Nesta secção 

descreve-se os participantes, os instrumentos utilizados e o procedimento. 

No quarto capítulo apresentam-se os resultados, de acordo com as dimensões 

identificadas como mais relevantes do ponto de vista do município ou do “decisor político”: a 

satisfação dos alunos em relação às AEC (em função do ano de escolaridade e por tipologia de 

AEC); a satisfação dos alunos na perspetiva dos diversos agentes educativos (pais, professores 

titulares de turma, professores das AEC e auxiliares de ação educativa); a satisfação dos alunos 

em relação às AEC e a perceção de “aprender a fazer coisas novas” (em função do ano de 

escolaridade e por tipo de AEC); o impacto das AEC no desenvolvimento e competências dos 

alunos: a perspetiva dos alunos, dos pais, dos professores e dos auxiliares de ação educativa; a 

perceção das AEC como potenciadoras de outras aprendizagens na perspetiva dos alunos e 

demais comunidade educativa; o impacto das AEC junto das famílias e, por fim, a avaliação da 

qualidade do contexto educativo das AEC exclusivamente junto de professores e auxiliares de 

ação educativa (qualidade global; qualidade da dimensão espaços, equipamentos e material 

pedagógico; qualidade da dimensão planeamento e organização das AEC; qualidade da dimensão 

segurança dos alunos e profissionais; qualidade da dimensão interação no contexto escolar e 

qualidade da dimensão relação com a entidade patronal). 

O quinto e último capítulo é dedicado à apropriação e discussão dos resultados, na 

perspetiva do promotor do Programa, procurando a otimização da sua implementação e 

passando por identificar alternativas de atuação e propostas de melhoria contínua. Além disso, 

perspetiva-se o trabalho desenvolvido, integrando-o com a trajetória profissional a que se aludiu 

no primeiro capítulo.  
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CAPÍTULO I: PERCURSO(S) DE VIDA 
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Percurso(s) de Vida  

 

A oportunidade 

Após ter finalizado o ensino superior integrei, em fevereiro de 1995, a jovem equipa do 

Centro Nacional de Recursos para a Orientação (CENOR) do Departamento do Ensino Secundário 

(DES). 

O CENOR era a estrutura do ME responsável pelo apoio aos dispositivos de formação 

inicial dos jovens, em matéria de orientação escolar e profissional. Competia-lhe a conceção dos 

materiais integrantes da Campanha Nacional de Informação e Orientação “9º Ano e Agora?”.  

Foi-me proporcionada a oportunidade de colaborar na sua realização, concretamente nas 

brochuras “Ofertas Educativas e Formativas” e “Aos Pais e Encarregados de Educação” dirigidas, 

respetivamente, aos alunos do 9º ano de escolaridade e respetivos professores, bem como às 

famílias. Complementarmente foi assegurada resposta a pedidos para participação em sessões 

públicas de esclarecimento sobre a oferta educativa e orientação escolar e profissional, junto da 

comunidade educativa de Escolas com o 3º Ciclo do Ensino Secundário, de Escolas Secundárias e 

Escolas Profissionais. A participação em Feiras Regionais de Orientação Escolar e Profissional 

proporcionou o contacto direto e o esclarecimento de dúvidas e preocupações junto dos alunos 

que se confrontavam com a inevitabilidade de tomarem uma opção que, pese embora não 

vinculativa, condicionaria o seu percurso formativo. 

O CENOR integrava a Rede Europeia de Centros de Recursos para a Orientação, e este 

facto implicava o conhecimento e a atualização da informação relativa aos sistemas de 

educação/formação dos Estados Membros da União Europeia. As parcerias estabelecidas pelo 

CENOR permitiram-me um contacto enriquecedor e diversificado com novas realidades, com 

sistemas de educação e formação diferentes do português e com metodologias de trabalho 

diferenciadas ao nível da orientação escolar e profissional.  

Preparei e organizei, em articulação com colegas de outros Centros de Recursos 

europeus, estágios profissionais na Bélgica, Espanha, França, Itália, Grécia e Suécia, direcionados 

a psicólogos a trabalhar no contexto educativo, estágios esses que permitiam o contacto com os 

diversos sistemas escolares, com as instituições de educação / formação, assim como com os 

modelos de intervenção em orientação escolar e profissional que, à época, eram implementados 

em cada país. 
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Foi-me dada, ainda, a oportunidade de integrar projetos internacionais (PETRA II e 

Leonardo da Vinci) de orientação escolar e profissional que visavam a promoção da articulação 

entre o mercado de trabalho e a educação/formação, valorizando o papel dos agentes 

educativos, com particular ênfase aos profissionais de orientação escolar e profissional. 

Este primeiro contacto com a vida profissional traduziu-se num desafio aliciante e numa 

oportunidade única de crescimento, também ao nível pessoal. As oportunidades e experiências 

ricas, diferenciadas e estimulantes que me foram proporcionadas, a par da disciplina e 

profissionalismo que me foram exigidos, marcaram fortemente o meu percurso profissional. 

 

Os SPO: assumir riscos e persistir 

O encerramento, na cidade do Porto, dos serviços do DES implicou, em julho de 1998, a 

minha primeira mudança de percurso profissional. Ingressei na Direção Regional de Educação do 

Norte (DREN). 

Integrei uma pequena equipa multidisciplinar da Direção de Serviços Técnico-Pedagógicos 

que assegurava o apoio e consultoria aos estabelecimentos de ensino que não dispunham de SPO 

e que se deparavam com situações (e.g. violência na Escola, negligência familiar, comportamentos 

inadequados na sala de aula) que, por si só, não eram capazes de resolver e solicitavam o apoio 

da DREN. 

Esta equipa pluridisciplinar assegurava também a análise e a avaliação de candidaturas 

apresentadas pelos estabelecimentos de ensino que não dispunham de SPO, no âmbito da 

medida 3.4 do PRODEP – Orientação Escolar e Profissional; Apoio a Alunos com Necessidades 

Educativas Especiais e Intercâmbio com estabelecimentos de ensino da União Europeia -. 

Posteriormente assegurava-se o acompanhamento desses projetos. 

Ainda direcionado aos docentes dos estabelecimentos de ensino que não dispunham de 

SPO, foram realizadas Ações de Sensibilização e de Informação, no sentido de os capacitar para 

auxiliar os jovens na elaboração do seu projeto de formação. 

As atividades levadas a cabo por esta equipa que integrei assumiam, não raras vezes, um 

carácter casuístico, de remediação e avulso. Era evidente o investimento levado a cabo junto dos 

estabelecimentos de ensino que não dispunham de SPO, na medida em que lhes era 

proporcionado o acesso a projetos que lhes permitiam colmatar essa falha. Mas era igualmente 

evidente a ausência de articulação, coordenação e acompanhamento aos técnicos dos SPO dos 

estabelecimentos de ensino.  



 
 

6 

A rede de SPO/Norte existente, à época, era formada por 118 estabelecimentos de 

ensino, aos quais correspondiam 123 técnicos superiores – na sua maioria psicólogos que 

trabalhavam de forma isolada e autónoma. A esses técnicos, os agentes educativos da 

comunidade “limitavam-se” a encaminhar alunos com dificuldades de aprendizagem ou 

comportamento considerado incorreto na sala de aula, na expectativa de que a intervenção do 

psicólogo escolar resolvesse essas situações. Desses técnicos era ainda esperado que, 

anualmente levassem a cabo as sessões de orientação escolar e profissional, junto de todas as 

turmas do 9º ano de escolaridade. O acompanhamento que era prestado a estes técnicos era, na 

maior parte, de carácter administrativo na medida em que os responsáveis pelas Escolas ou 

Agrupamentos de Escolas, maioritariamente docentes, argumentavam não serem possuidores de 

competência técnica específica que lhes permitisse avaliar o desempenho dos psicólogos, nem 

sequer definir planos e/ou metodologias de trabalho. Este sentimento era recíproco por parte 

dos psicólogos, não reconhecendo aos órgãos de gestão dos respetivos estabelecimentos de 

ensino, competência específica na sua área de intervenção. 

Os SPO dos estabelecimentos de ensino sob a tutela da DREN eram, frequentemente, 

assumidos pelos responsáveis desta estrutura do Ministério da Educação, como sub-unidades 

dos estabelecimentos de ensino, funcionando em regime de auto-gestão.  

Apresentei, em abril de 1999, uma proposta de acompanhamento técnico dos SPO, que 

englobava os seguintes objetivos: avaliar necessidades; acompanhar atividades; desenvolver 

projetos conjuntos; definir objetivos globais; definir e explicitar linhas comuns orientadoras da 

intervenção.  

Aprovada esta proposta, deu-se início à efetiva coordenação dos SPO da DREN, que 

implicou o conhecimento e divulgação do trabalho desenvolvido por estes serviços. Promoveu-se 

o trabalho em equipa, não só a nível local, dado que os SPO foram organizados em 12 núcleos de 

acordo com a proximidade geográfica, que, reunindo mensalmente, partilhavam experiências, 

debatiam casos particulares de intervenção, definiam modelos de trabalho. Também ao nível da 

DREN foi potenciado, promovido e divulgado o trabalho dos SPO, tendo-se verificado que os 12 

coordenadores de núcleos dos SPO começaram a participar regularmente em reuniões de 

trabalho com as diversas equipas técnico-pedagógicas da DREN. 

À medida que o trabalho dos psicólogos escolares era divulgado, apreendido e valorizado 

pelos Serviços da Administração Regional, mais oportunidades de formação contínua e de 

enriquecimento profissional iam sendo aprovadas.  
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Foram elaboradas, apresentadas e aprovadas candidaturas a Estágios de Formação (35 

horas) no domínio da Orientação Escolar e Profissional, no âmbito do Programa de Estágios 

ACADEMIA, nos diversos países da União Europeia. Estes Estágios permitiram, entre 2000 e 2003, 

a 45 psicólogos dos SPO da DREN, o contacto direto com novas realidades profissionais, com 

métodos de organização de sistemas educativos diferentes e com metodologias de trabalho 

alternativas, no domínio da intervenção do psicólogo em contexto escolar. 

Foi organizado o 1º Congresso Internacional de Orientação Escolar e Profissional, em Ofir 

e, em articulação com a Delegação Regional do Norte do Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional foram organizadas as Feiras Regionais de Orientação Escolar e Profissional, na 

Exponor.  

O envolvimento e participação dos SPO passou a ser uma constante na implementação 

de projetos no âmbito das parcerias que a DREN estabelecia e das quais sobressaem: Programa 

INTERREG III, em cooperação com a Junta Autonómica de Galiza; com a Junta de Castilha/Léon e 

com a Direção Regional de Educação do Centro; Programa Leonado da Vinci - “Prevenção do 

Abandono Escolar” - em parceria com o PEETI, instituições da Suécia, Itália e França; cooperação 

com o Instituto de Reinserção Social (Ministério da Justiça), com vista a resolver e encaminhar 

jovens e alunos sem suporte familiar estruturado e com comportamentos desadequados em 

contexto escolar. 

Os cinco anos em que tive a oportunidade de trabalhar na DREN, tiveram um significado 

profissional particularmente positivo, na medida em que considero que contribuí para a 

divulgação, formação contínua, organização e afirmação dos SPO sob a área geográfica de 

influência da DREN. Contribuí ainda para a organização e reestruturação de uma equipa de 

trabalho que passou a desenvolver a sua atividade tendo por base um Plano de Atividades 

elaborado anualmente, não descurando, no entanto, o apoio necessário aos estabelecimentos de 

ensino em situações de risco/crise, como foi o caso da coordenação e acompanhamento das 

Escolas de Castelo de Paiva, ao nível do apoio psicológico dos alunos, professores e demais 

comunidade educativa, aquando da trágica queda da ponte Intze Ribeiro, de Entre-os-Rios 

(Março de 2001). Tive ainda a oportunidade de, durante dois anos letivos coordenar 

regionalmente a equipa de técnicos do Programa de Promoção e Educação para a Saúde, 

definindo prioridades, estratégias e metodologias de intervenção junto dos alunos, pais e 

encarregados de educação e demais comunidade educativa, com o intuito de alcançar os 

objetivos transversais ao Programa Nacional de Promoção e Educação para a Saúde. 
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A mudança: projetos de intervenção local 

Em agosto de 2003 dei resposta positiva ao convite que me foi endereçado pela CMP e 

assumi a Direção de Desenvolvimento Social na Fundação para o Desenvolvimento Social do 

Porto.  

Esta mudança no percurso profissional implicou a adaptação à realidade do poder local, 

caracterizado por hierarquias bem definidas e estruturas orgânicas cuja intervenção é, 

essencialmente, dependente de orientações políticas.  

Integrei esta equipa num momento de redefinição de prioridades de intervenção em 

matéria de intervenção social. Defendia-se que a ação do município em matéria social deveria ser 

indireta, facilitadora e potenciadora da intervenção das estruturas sociais da cidade, em 

detrimento da intervenção direta. Deparei-me com uma equipa formada por técnicos superiores 

de serviço social que atravessavam um momento de indefinição profissional, atendendo a que 

havia sido decidido terminar com a metodologia de trabalho em vigor ao longo dos anteriores 12 

anos, e que privilegiava a intervenção direta em contexto de bairro social. 

Havia, pois, que apreender as prioridades (políticas) de intervenção e ser capaz de as 

implementar juntamente com os técnicos que integravam esta equipa. 

O trabalho encontrava-se numa fase exploratória, em que se dava prioridade à 

monitorização social, através da articulação direta com as Instituições de Solidariedade Social com 

o intuito de se efetuar o levantamento dos recursos e da oferta existente em matéria de apoio 

social, para que posteriormente se definissem linhas de ação e metodologias de trabalho. 

Dos projetos implementados ao longo dos 12 meses em que integrei esta equipa, 

considero particularmente significativo a implementação e acompanhamento funcional dos 

Julgados de Paz do Porto, a par da articulação com o Tribunal de Família e Menores do Porto, com 

vista à identificação de Juízes Sociais. No entanto o arranque, na cidade do Porto, das três 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), e que implicou a identificação e 

apetrechamento de espaços físicos, a articulação com as entidades representativas da cidade em 

matéria de educação, infância e juventude com vista à nomeação dos técnicos que viriam a 

integrar as três CPCJ e o assumir a presidência da CPCJ Porto Oriental monitorizando os processos 

e a sua evolução foi, sem dúvida, a mais-valia de ter integrado esta equipa. 
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O município, a educação e juventude 

Após um ano a trabalhar numa área com a qual não me identificava, tomei a decisão de 

me candidatar ao cargo de diretora do Departamento Municipal de Educação e Juventude (DMEJ) 

na CMP. 

Entre 22 de julho de 2004 e 21 de julho de 2010, passei os meus anos profissionais mais 

desgastantes mas, sem dúvida, os mais gratificantes também. 

A prestação de um serviço público de qualidade, junto de um universo de 54 Escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e de 53 Jardins-de-Infância, associada à gestão de uma equipa composta 

por 138 colaboradores, constituíram um desafio exigente, estimulante e constante ao longo de 6 

anos. 

A promoção da qualidade da educação junto dos clientes finais do DMEJ (mais de 12.000 

alunos) implicou a articulação, colaboração e cooperação com os diretores dos Agrupamentos de 

Escolas (AE) e com os coordenadores das Escolas Básicas do 1º Ciclo (EB1) e dos Jardins-de-

Infância (JI). A relação de abertura e disponibilidade para com as associações de pais e 

encarregados de educação foi, também, e ao longo de 6 anos, aposta na prossecução desse 

objetivo de qualidade do serviço prestado.  

O trabalho desenvolvido, para além do inerente às competências delegadas pela 

Administração Central, teve uma forte aposta em programas e projetos de iniciativa municipal.  

Passam a abordar-se os de maior impacto ou relevância, de forma sumária, atendendo a 

essa ordem. 

Trabalho decorrente das competências delegadas pela administração Central: 

Ação Social Escolar (Dec.-Lei 399-A/84): Incide na implementação de medidas de apoio 

socioeducativo, que compreendem a atribuição de benefícios em espécie ou de natureza 

pecuniária, de acordo com as condições económicas apresentadas pelos agregados familiares dos 

alunos abrangidos. Tais medidas assumem as modalidades de apoio alimentar e de auxílios 

económicos para livros e material escolar e específico. Anualmente, eram alvo deste apoio, um 

universo aproximado de 4.000 alunos. 

Programa Municipal de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares (Decreto-

lei 399-A/84 de 18 de Dezembro): Consiste em assegurar a gestão dos refeitórios escolares e o 

fornecimento de refeições, nomeadamente os dos estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo do 

Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar (EPE) Usufruíam do serviço de refeições 46% da 

população escolar da rede pública, num total aproximado de 5.000 refeições diárias.  
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Educação Pré-Escolar (componente letiva e componente de apoio á família): Assegurar, 

nos 53 estabelecimentos de educação pré-escolar e abrangendo uma média anual de 2.100 

crianças entre os 03 e os 05 anos de idade, a colaboração de assistentes operacionais e 

assistentes técnicos em cada uma das salas de atividades dos jardins-de-infância. 

Parque Escolar: Assegurar a requalificação e a gestão dos edifícios e equipamentos 

escolares dos estabelecimentos de ensino do 1º CEB e de EPE do Porto; assegurar o respetivo 

apetrechamento com materiais de educação, cultura, recreio; Apetrechar e garantir a 

manutenção do equipamento informático dos estabelecimentos de ensino (758 computadores, 

115 Quadros Interativos, 115 videoprojectores e 205 impressoras); 

Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e das Escolas Secundárias: O Decreto-Lei 

nº 75/2008 de 22 de abril aprovou o regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário. A 

administração e gestão dos agrupamentos e escolas não agrupadas é assegurada por órgãos 

próprios. Um desses é o Conselho Geral - órgão de direção estratégica responsável pela definição 

das linhas orientadoras da atividade da escola, que assegura a participação e representação da 

comunidade educativa e que reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente 

sempre que convocado pelo respetivo presidente. A CMP fez-se representar nos Conselhos Gerais 

das 10 Escolas Secundárias e dos 18 Agrupamentos. Entre 2008 e 2010 representei a CMP nos 18 

Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas do Porto.  

Carta Educativa do Porto: Foi elaborado este documento estratégico que, para além de 

registar a situação da Educação no Porto, identificou hipóteses viáveis de reorganização do 

parque escolar. Entendeu-se o planeamento da rede educativa no pressuposto de uma visão 

integrada e integradora da escola, não só no plano interno da organização, mas também ao nível 

da gestão de recursos e práticas, e das relações com a comunidade. Tratou-se de um processo 

participado e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação.  

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) (despacho ME 14460/2008 de 26 de 

maio): assegurar a implementação e desenvolvimento de Atividades de Enriquecimento Curricular 

nas escolas do 1º ciclo da rede pública da cidade, através do Programa “Porto de Atividades”. 

Trata-se da ocupação do tempo pós - letivo de forma pedagogicamente rica e complementar às 

aprendizagens curriculares. Consolidou-se, assim, o conceito de “Escola a Tempo Inteiro”, 

garantindo maior compatibilidade e adaptabilidade dos horários dos estabelecimentos do 1º ciclo do 

ensino básico público, às necessidades das famílias. O município do Porto, desde o ano letivo de 

2002/2003, vinha apostando nesta oferta, disponibilizando aos alunos do 4º ano de escolaridade a 
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primeiro contacto com a língua inglesa, recorrendo aos serviços prestados pela Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. Proporcionava ainda aos alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade aulas de 

natação nas piscinas municipais ministradas pelos seus monitores, durante 4 meses letivos. Este 

Programa veio alargar a oferta até então implementada e o município, através do DMEJ, passou a 

assegurar as seguintes atividades: Inglês; Expressão Musical; Atividade Física e Desportiva; 

Expressão Artística; Matemática e Informática. A taxa de cobertura deste Programa na cidade do 

Porto atingiu a totalidade das EB1, pese embora sob a responsabilidade da CMP estivessem 16 

dos 18 Agrupamentos de Escolas.  

O trabalho decorrente de programas ou projetos de iniciativa municipal direcionados à 

promoção da Infância e juventude desenvolvidas pelo DMEJ, entre 2004 e 2010, surgiram da 

opção dos Executivos Municipais, de investir na diversificação de experiências pedagógicas, desde 

os níveis etários mais precoces, capacitando todas as crianças para o desempenho futuro de uma 

cidadania ativa e participada. Apresento, sumariamente, os mais relevantes: 

Projeto “Crescer com a Música”: Tratou-se de um projeto pioneiro de implementação de 

atividades de enriquecimento curricular na EPE, que visava a iniciação à aprendizagem musical, 

pelas crianças dos JI da rede pública. Teve uma evolução progressiva em termos de abrangência, 

começando em 2005/2006 com 6 JI, sendo este número alargado até 20 em 2009/2010. 

Programa Municipal “Porto de Crianças”: Programa de coadjuvação curricular (1º CEB e 

EPE), foi implementado em horário letivo e tinha por objetivo promover a coesão social, 

disponibilizando as mesmas “ferramentas” a todos os alunos. Na sua prossecução apoia projetos 

educativos e experiências pedagógicas de turmas e escolas através da interação com diversos 

parceiros educativos especialistas em diferentes áreas; disponibiliza recursos para atividades de 

coadjuvação curricular; promove debates e workshops que visam o enriquecimento educativo 

(com professores e com alunos). 

Programa Municipal “Porto de Futuro”: Com o propósito de aproximar a sociedade civil 

de sectores estruturantes da sociedade, através do estabelecimento de parcerias entre o tecido 

empresarial local e os Agrupamentos de Escolas do Município, por forma a viabilizar a partilha de 

competências e o envolvimento de atores que frequentemente estão alheados do sistema 

educativo, este Programa teve início em Abril de 2007, com a assinatura de protocolos de 

cooperação entre a CMP, a DREN, 17 Empresas da Região Norte e os 17 AE do Concelho do Porto, 

existentes na altura. O objetivo base do Porto de Futuro consistia na transferência de boas 

práticas e conhecimento do mundo empresarial para as escolas da cidade, mas acima de tudo na 

exploração do potencial decorrente de cada uma das parcerias. Concomitantemente, o portfólio 
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de projetos deste Programa e que foi sendo posto à disposição de cada parceria, abrangia os 

seguintes vetores de atuação: Consultoria e Gestão; Empreendedorismo e Cidadania; Novos 

Modelos de Referência; Prevenção do Abandono Escolar; Rumo à Excelência; Desenvolvimento 

Pessoal e Vocacional. 

Porto Jovem: no âmbito do trabalho desenvolvido em matéria de apoio à juventude, 

privilegiando a criação de condições para uma cidadania plena ao alcance de todos os jovens, 

realço exclusivamente aquele que considero estruturante e inovador, por ser pioneiro a nível 

nacional aquando da sua implementação: O Plano Municipal de Juventude “VIVER@PRT”. 

Dirigido aos jovens entre os 12 e os 35 anos de idade, apresenta-se como um documento 

estratégico que define as orientações e diretrizes municipais na área das políticas locais de 

juventude. Traduz um trabalho em rede efetivo entre as entidades representativas da cidade, 

com particular ênfase para as associações e movimentos juvenis e estudantis, entidades públicas 

e privadas que desenvolvem ações e programas para a juventude, Conselho Municipal da 

Juventude e Universo CMP. Trata-se de um documento dinâmico (atualizado anualmente) e está 

estruturado em 6 eixos estratégicos de intervenção: Educação; Emprego, Formação e 

Empreendedorismo; Inovação Social; Cultura, Lazer e Desporto; Promoção Social, Associativismo 

e Cidadania; Criatividade, Ciência e Conhecimento. 

 

Um novo desafio: ciência e cultura 

Em 22 de julho de 2010 aceitei o aliciante desafio para a assumir a direção executiva da 

Fundação Ciência e Desenvolvimento (FCD), entidade instituída pela CMP e pela Universidade do 

Porto (UP). A Fundação era proprietária e mantinha em plena atividade dois equipamentos: O 

Planetário do Porto e o Teatro do campo Alegre. 

Procurava contribuir para a afirmação da FCD como um espaço de oportunidades, 

consolidando-se como um lugar disponível a todos os criadores de qualquer área artística e 

científica que pretendesse apresentar as suas produções e investigações. 

No Teatro do Campo Alegre (TCA) são implementados projetos e atividades no domínio 

cultural, artístico e científico, com particular ênfase quanto à programação própria e 

coproduções. Valoriza-se o cruzamento entre várias áreas artísticas, designadamente a Poesia, a 

Dança, a Música, o Teatro, a Literatura, o Audiovisual, a Performance, assumindo particular 

relevância o Ciclo Poético “Quintas de Leitura”; a editorial “Cadernos do Campo Alegre” através 

do lançamento anual de um livro de poesia; o Serviço Educativo, através do qual são levados a 

palco anualmente, entre seis e oito espetáculos infanto-juvenis programados de raiz; a formação, 
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através dos Laboratórios de leitura poética e de canto; o Prémio Literário “Novo Autor, Primeiro 

Livro” que dá voz à melhor obra inédita de poesia de um autor português sem qualquer obra 

publicada; e o “Lugar Instável”, que implementa iniciativas, atividades e projetos do domínio da 

dança contemporânea. 

No Planetário do Porto, o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, assegura a 

implementação diária de cinco sessões direcionadas aos diversos níveis de escolaridade, 

paralelamente com os Laboratórios “Hands ON”, que se traduzem em oficinas pedagógicas 

destinadas a explorar conceitos e ferramentas utilizadas na Astronomia. 

Concomitantemente promove-se a divulgação, o debate e a disseminação da cultura, da 

arte e da ciência, através da organização de seminários, fóruns, debates e exposições (e.g. 

“Cultura e Sociedade”, “Fórum Ciência e Educação”, “Astronomia às 21”). 

Desde o final de 2012, altura em que os dois instituidores acataram a proposta 

governamental de extinção da FCD, assumi a chefia da unidade orgânica responsável pelos teatros 

municipais, direcionando maior investimento para o TCA (desenvolvendo as atividades já 

descritas genericamente), em simultâneo com o cargo de membro da Comissão Liquidatária da 

FCD. 

 

Vários Trajetos, Uma Escolha 

Terminada que está a apresentação genérica das atividades levadas a cabo ao longo da 

minha experiência profissional, e atendendo à diversidade e riqueza da mesma, muitas foram as 

atividades que considero significativas. Todas, sem exceção, contribuíram para o meu 

crescimento profissional e pessoal. No entanto, é meu entendimento que a responsabilidade de 

coordenar a equipa diretamente implicada na implementação das Atividades de Enriquecimento 

Curricular no município do Porto merece e justifica maior relevo da minha parte. 

Atendendo ao caráter inovador desta medida que, para além de ser universal, implicou o 

recurso à contratualização de pessoal docente (até então da exclusiva responsabilidade do ME), 

este programa mereceu particular envolvimento por parte do Departamento Municipal de 

Educação e Juventude da CMP. Até então, nenhum Programa municipal havia tido uma 

abrangência integral, que envolvesse tantos recursos humanos e com tão grande dimensão 

financeira. Esta medida de descentralização de competências por parte do ME, traduziu-se numa 

oportunidade única de aprendizagem, de promoção e potenciação da articulação entre o 

município, os agrupamentos de escolas, as associações de pais e a classe docente. O feedback que 
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durante o ano letivo íamos obtendo por parte dos interlocutores e parceiros do Programa ia 

permitindo que identificássemos os pontos fracos e as oportunidades de melhoria. A avaliação 

informal que íamos fazendo era positiva. Importava, no entanto, uma visão e avaliação externa e 

desprovida de qualquer envolvimento emocional acerca da implementação do Programa.  

Desta forma, no final do quarto ano de implementação, decidiu-se promover a avaliação 

externa do seu impacto junto da comunidade educativa. Importava aferir se os objetivos 

inicialmente traçados relativamente a este Programa estavam, ou não, a ser alcançados. 

Importava também identificar as dimensões avaliadas de forma menos positiva, com o intuito de 

promover ações conducentes a uma melhoria contínua. Foi decidido encomendar esse estudo a 

uma entidade externa – Faculdade de Psicologia e Ciências Educação da Universidade do Porto – 

tendo o DMEJ desempenhado, exclusivamente, a função de mediador e facilitador deste estudo, 

junto dos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino; dos coordenadores de escola; dos 

professores titulares de turma e das associações de pais.  

Em suma, pelo impacto que teve este Programa, pelo investimento profissional (e 

pessoal) que exigiu e pelos resultados obtidos, será este o Programa que aprofundarei ao longo 

desta dissertação. 
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CAPÍTULO II: ENQUADRAMENTO 
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Programa Municipal de Enriquecimento Curricular – “Porto de Atividades” 

 

O Ministério da Educação, atendendo à realidade social das famílias criou e implementou 

o conceito de “Escola a Tempo Inteiro” em junho de 2006 (Despacho 12591). Surgem, assim, as 

Atividades de Enriquecimento Curricular enquanto medida que prevê, entre outros objetivos, 

“adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades 

das famílias”. 

Ao privilegiar as autarquias enquanto parceiros preferenciais para a implementação deste 

Programa, não só em 2006, mas também em 2008 (Despacho 14460), o ME provocou, no caso do 

município do Porto, uma aceleração e uma potenciação do papel desta autarquia na promoção da 

qualidade do contexto educativo. 

 

Os antecedentes 

A sensibilização das crianças do 1º CEB para a multiculturalidade, para a aquisição de 

competências básicas numa segunda língua, para o desenvolvimento de competências 

comunicativas, para o alargar do conceito de mundo e para a facilitação da transição do 1º CEB 

para o 2º CEB (que previa a existência de inglês no currículo), foram o motivo pelo qual no 

decurso do ano letivo 2002/2003, foi lançado nas Escolas do 1º CEB do Município do Porto o 

Projeto “Speak Easy”.  

Destinado aos alunos do 4º ano de escolaridade, de frequência facultativa, ministrado em 

horário pós-letivo e com a duração semanal de 60 minutos, o projeto, que visava a promoção do 

início da aprendizagem do inglês, teve o seu lançamento através da celebração de um protocolo 

entre a autarquia e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Departamento de Estudos 

Anglo Americanos), a quem competiu, para além da coordenação pedagógica, selecionar, 

disponibilizar e acompanhar os docentes, maioritariamente licenciados em Línguas e Literaturas 

Modernas (área de Estudos Ingleses) e, à época, sem colocação no mercado de trabalho. 

Este projeto teve uma adesão no seu primeiro ano de implementação, de 627 crianças do 

4º ano de escolaridade (em18 Escolas das 57 Escolas do 1º CEB), em 2003/2004 de 1478 crianças 

do 4º ano de escolaridade (em 45 Escolas) e em 2004/2005 a adesão registada foi de 1589 

crianças do 4º ano de escolaridade (em 46 Escolas).  

A existência de Escolas a funcionar em regime de horário duplo; a já existência de oferta 

do ensino de inglês (assegurada por associações de pais e encarregados de educação) e a 
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dificuldade e resistência inicial com que a autarquia se confrontou, durante estes três anos de 

projeto, implicou que o mesmo não estivesse acessível, até 2004/2005, a 11 estabelecimentos de 

ensino. Realce-se que, na maior parte dos casos, a exiguidade de espaços era passível de ser 

solucionada, através da reorganização e redistribuição dos alunos pelas demais Escolas do mesmo 

Agrupamento. 

Também desde o ano letivo 2002/2003, a autarquia implementou, junto das Escolas do 1º 

CEB e destinado aos alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade, o projeto “Vamos Nadar”. A 

iniciação à prática da natação, nos equipamentos municipais, ministrada por monitores 

licenciados em Educação Física e Desporto, pretendeu contribuir para a formação das crianças nas 

dimensões física, psicológica e sócio afetiva, de forma equilibrada e harmoniosa.  

O projeto foi disponibilizado a todas as Escolas do 1º CEB, implementado em horário 

letivo, com duração semanal de 60 minutos e durante 4 meses para cada grupo de alunos. 

Este projeto teve uma adesão significativa e equilibrada ao longo dos seus 4 anos de 

implementação (de 2002/2003 a 2005/2006), com uma média anual de participação de 2.207 

alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade. 

Tal como na implementação do projeto Speak Easy, identificaram-se alguns fatores 

impeditivos de uma maior adesão por parte das Escolas do 1º CEB, nomeadamente a existência 

de Escolas a funcionar em regime de horário duplo; a necessidade de conjugar os horários de 

implementação deste projeto com os horários mais disponíveis nas piscinas municipais; a 

necessidade de assegurar o acompanhamento das crianças por parte dos seus professores 

titulares de turma; o facto de uma aula de natação de 60 min. corresponder, em média, a uma 

ausência da Escola de 150 min (percursos e tempos de balneário). 

 

O Despacho 14753 de 12 de julho de 2005 – implicações e metodologia 

Em 12 de julho de 2005 foi publicado o Despacho n.º 14753 que criou o Programa de 

Generalização do Ensino de Inglês nos 3º e 4º anos do primeiro ciclo do ensino básico. 

Com este Programa, foi pretensão do ME elevar os níveis de formação; a aquisição de 

competências fundamentais; a promoção da igualdade de oportunidades perante o sistema 

educativo e o envolvimento da Escola, dos Agrupamentos, das Autarquias e das Associações de 

Pais, no contexto de respostas diversificadas. 

A aplicação deste Despacho acabou por se traduzir numa oportunidade de consolidação 

do projeto Speak Easy, na medida em que, por via do financiamento assegurado pelo ME, 
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permitiu o alargar do espectro de intervenção até então verificada, a mais um ano de 

escolaridade (o 3º ano de escolaridade). 

A autarquia apresentou candidatura ao Programa e celebrou protocolo com os 17 AE do 

Porto (57 Escolas do 1º CEB) e com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

(Departamento de Estudos Anglo Americanos), a quem competiu assegurar a execução 

pedagógica do Programa. 

Foram abrangidos por esta candidatura 4336 alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade do 

1º CEB, distribuídos por 200 turmas, tendo sido asseguradas aulas semanais (135 min) em regime 

de complemento educativo (horário extra curricular).  

Uma vez mais, e na sequência dos constrangimentos verificados anteriormente, algumas 

variáveis de estrutura (escolas a funcionar em regime de horário duplo e consequente 

insuficiência de espaço físico ajustado e adaptado para a atividade) condicionaram o alcance 

desta medida. Por outro lado, o facto de se tratar de um projeto de oferta obrigatória, mas de 

frequência facultativa, associado ao facto de se encontrar no seu arranque e de a sua publicitação 

se ter verificado em período de pausa letiva, não facilitou à autarquia e aos AE, uma eficaz 

divulgação e sensibilização junto das associações de pais e encarregados de educação. O facto de 

a sua implementação se verificar em horário pós-letivo obrigou à afetação de um número elevado 

de recursos humanos para a sua implementação. Por outro lado, a assiduidade intermitente (e 

sazonal) por parte dos alunos; as desistências e consequente necessidade de reorganização de 

turmas; a vulnerabilidade da situação profissional do corpo docente e consequentes desistências 

no decurso do ano letivo levaram-nos (autarquia e agrupamentos de escolas) a questionar, neste 

primeiro ano de implementação, da eficácia deste Programa. 

Com vista a assegurar uma maior eficácia na implementação deste Programa no futuro 

imediato, concluiu-se que, a par da criação e reformulação das condições físicas e estruturais nos 

estabelecimentos de ensino (variáveis de estrutura) haveria que potenciar algumas características 

processuais (articulação com os agrupamentos e com as associações de pais e encarregados de 

educação). Esses resultados surgiriam naturalmente e a curto/médio prazo, assim fossemos 

capazes de: (a) planificar a implementação do projeto, em articulação plena com os AE e com os 

coordenadores das EB1; (b) envolver o parceiro responsável pela contratação dos docentes e pela 

coordenação pedagógica, nessa planificação; (c) incentivar a participação dos pais e encarregados 

de educação ao longo de todo o processo, nomeadamente em reuniões de preparação, 

acompanhamento e monitorização da atividade; (d) potenciar, nos professores de inglês, o 

sentimento de pertença à Escola e ao Agrupamento. 
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O Despacho 12591 de 16 de junho de 2006 – implicações e metodologia 

Em 16 de junho de 2006, e atendendo aos resultados alcançados no ano letivo anterior 

com a implementação do Programa da Generalização do Ensino do Inglês nos 3º e 4º anos do 1º 

ciclo do ensino básico, o Ministério da Educação, através do Despacho 12591/2006, lança o 

Programa da Generalização do Ensino do Inglês e de outras Atividades de Enriquecimento 

Curricular. 

Com este Programa, são objetivos do ME: (a) implementar o Conceito de Escola a Tempo 

Inteiro; (b) organizar respostas diversificadas, em função das respostas locais; (c) adaptar os 

tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das 

famílias; (d) garantir que esses tempos são pedagogicamente ricos e complementares das 

aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas; (e) assegurar que os 

estabelecimentos de ensino estão abertos pelo menos até às 17h30m e, no mínimo, 8 horas por 

dia. 

Define o Ministério da Educação que os AE devem planificar as AEC em parceria 

obrigatória com: (a) Autarquias locais (preferencialmente); (b) Associações de Pais e de 

encarregados de educação; (c) IPSS; (d) Agrupamentos de Escolas 

O ME define, também, a tipologia de atividades passíveis de serem implementadas: (a) 

Atividades de apoio ao estudo - da responsabilidade da escola -; (b) Ensino do inglês; (c) Ensino de 

outras línguas estrangeiras; (d) Atividade física e desportiva; (e) Ensino da música; (f) Outras 

expressões artísticas; (g) Outras atividades que incidam nos domínios identificados. 

O referido Despacho define, ainda, a constituição das turmas, a duração semanal de cada 

atividade e o perfil dos professores por atividade (ao nível da licenciatura – ou equivalente - ). 

Passa, pois, a autarquia a assumir a responsabilidade direta da implementação do 

Conceito de ETI, em articulação direta com os AE, o ME e as entidades parceiras e responsáveis 

pelo acompanhamento pedagógico e contratação de docentes. 

Entre os anos letivos de 2006/2007 e 2007/2008, assistiu-se a um processo evolutivo na 

prossecução de um projeto de qualidade, não só no que concerne às variáveis de estrutura, mas 

também às processuais. 

Foram celebrados, nestes dois anos letivos, protocolos de colaboração com 15 AE e com a 

Junta de Freguesia (JF) de Ramalde (protocolo esse validado pelo ME e que possibilitou à JF ser o 

promotor do Programa junto das EB1 da sua influência geográfica - 2 AE -). Os parceiros que a 

CMP identificou e com os quais celebrou contrato foram os seguintes e por atividade: (a) FLUP 
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(inglês); (b) FLUP (francês); (c) UA (tecnologias de informação e comunicação); (d) Associação 

Ciência em Mãos (matemática através da robótica; (e) Porto Lazer, E.M. (atividade desportiva); (f) 

ESMAE (expressão dramática e expressão plástica; (g) Associação Coro Gregoriano (música). 

Em termos de condições estruturais conseguiu-se, em articulação com os AE e 

Associações de Pais, passar 18 EB1 do regime de horário duplo para o regime de horário normal 

(afetação de salas de aula que até então não eram utilizadas para esse efeito e reafectação de 

alunos e turmas por diversas EB1 dentro do mesmo AE). Ainda assim, no final do ano letivo 

2007/2008, do universo de 55 EB1 permaneciam em regime de horário misto (normal + duplo) 11 

EB1 e em regime de horário duplo 7 EB1.  

Estas alterações estruturais, a par de todo o processo de: (a) divulgação do Programa e 

sensibilização dos pais para a importância da frequência regular das AEC; (b) autorização do ME 

para a flexibilização do horário de implementação das AEC -início da manhã; final da manhã; início 

da tarde-; (c) consequente rentabilização de RH -professores de AEC- – menor número de 

professores de AEC por estabelecimento de ensino e por Agrupamento de Escolas, e potenciação 

do sentimento de pertença ao AE, tiveram entre 2006/2007 e 2007/2008 resultados positivos no 

que respeita à frequência do Programa: em 2006/2007 encontravam-se matriculados nas EB1 do 

Porto 8.951 alunos e frequentaram as AEC 5.554 alunos (62,04%). Já em 2007/2008, o universo de 

alunos foi de 9.024 e frequentaram as AEC 6.239 alunos (69,13%). 

No final do ano letivo de 2007/2008 e no cumprimento do plano de ação definido para 

este programa, o DMEJ levou a cabo reuniões que tiveram por base a análise SWOT ao Programa, 

por AE, com todos os intervenientes. No final, foi possível chegar à seguinte sistematização de 

dados: 

Figura 1 – resultado da análise SWOT ao Programa das AEC, elaborada em 2008 

Forças: 

• Articulação entre docentes titulares de turma e 

docentes de AEC; 

• Formação académica e pedagógica dos docentes das 

AEC; 

• Aposta na formação contínua dos docentes das AEC 

Fraquezas: 

• Mobilidade de docentes (em especial inglês e 

atividade desportiva); 

• Condições estruturais pouco ajustadas à prática da 

atividade desportiva; 

• Horários das AEC sobrecarregados a partir das 15h30m 

Oportunidades: 

• “Escola a Tempo Inteiro” com legislação específica; 

• Oferta generalizada e universal a todos os alunos das 

EB1 do Porto; 

• Alargamento da resposta da componente de apoio à 

família 

Ameaças: 

• Precaridade da situação contratual dos docentes das 

AEC; 

• Reduzida carga horária por EB1 e deslocações entre 

EB1; 

• Persistência de 18 escolas a funcionar com o regime 

duplo de horários 
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O Despacho 14460 de 26 de maio de 2008 – implicações e metodologia 

Aproximadamente um mês antes do términus do ano letivo 2007/2008, encontrando-se o 

DMEJ, os AE, as EB1 e Associações de Pais a iniciar o processo de análise sobre a implementação 

das AEC, o ME publica o Despacho 14460. 

Este Despacho prevê que se continuem a adaptar os tempos de permanência dos alunos 

na escola às necessidades da família e pretende assegurar que esses tempos são 

pedagogicamente enriquecedores e complementares das aprendizagens. 

Este diploma acaba por sistematizar a intenção de consolidação das AEC a nível nacional. 

No caso do município do Porto, e atendendo aos antecedentes já explicitados e que tiveram o seu 

início no ano letivo de 2002/2003, ao envolvimento e trabalho em articulação entre a equipa do 

DMEJ os AE, e à prática da análise, avaliação e reflexão sobre os resultados alcançados 

anualmente, algumas das determinações patentes neste Despacho do ME vinham, já, sendo 

postas em prática. Em linhas gerais, este Despacho: (a)Determina que as AEC integrem os planos 

de atividades; (b) Permite a flexibilização do horário curricular em função da adaptação às AEC; 

(c)Responsabiliza os professores titulares de turma e os titulares de grupo pela supervisão 

pedagógica das AEC; (d)Responsabiliza os pais e encarregados de educação pela frequência das 

AEC, pelos seus educandos, até ao final do ano letivo. 

Atendendo às determinações do Despacho que regulamentou as AEC em 2008/2009, bem 

como aos resultados da análise à implementação do Programa nos anos letivos anteriores, 

também para o município do Porto, este, foi um ano de consolidação das AEC. Tentaram diminuir-

-se os fatores identificados como “fraqueza” ou “ameaça” na análise SWOT efetuada no final do 

ano letivo anterior e potenciar-se aqueles que haviam sido identificados como “forças” e 

“oportunidades”.  

 

A necessidade de avaliação externa do Programa Municipal de Enriquecimento Curricular 

“Porto de Atividades” 

O acompanhamento que o DMEJ prestava, durante todo o ano letivo, ao Programa de 

Generalização das AEC; o feedback que ia recebendo por parte da comunidade educativa em 

momentos formais de análise e avaliação; o aumento gradual e anual das crianças inscritas para o 

frequentaram e os relatórios emitidos pela Comissão de Acompanhamento ao Programa que o 

ME instituiu em 2006, permitiam inferir que, globalmente, a avaliação do mesmo era positiva. 
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O grau de maturidade que caracterizava as AEC no município do Porto justificava que se 

ponderasse uma avaliação externa, científica e desprovida de qualquer carga emocional associada 

ao Programa. 

A avaliação de um programa desta natureza remetia-nos, desde logo, para a necessidade 

de definir a avaliação de um conjunto de indicadores da qualidade dos contextos educativos, 

neste caso centrado nas AEC. Importava, pois, à CMP saber se estavam a ser alcançados os 

objetivos a que se propusera, nomeadamente procurando aferir o impacto e as condições 

(estruturais e processuais) de implementação do referido Programa Municipal de Enriquecimento 

Curricular – “Porto de Atividades”-. 

Desta forma, no decurso do ano letivo 2008/2009 a CMP e a FPCE-UP celebraram um 

protocolo que teve por objetivo global a produção de indicadores que permitissem à CMP avaliar 

o impacto e as condições de implementação das AEC promovidas nas EB1 sob a sua 

responsabilidade. 

O projeto incidiu sobre vários fatores que nos permitiram retirar conclusões relativas à 

qualidade do contexto educativo particular das AEC. Esses fatores foram agrupados em dois 

indicadores amplos dessa qualidade: o Impacto das AEC e a Implementação das AEC. Embora 

esses dois indicadores estivessem interligados e o seu estudo fosse concomitante, na prática e 

neste projeto, empreenderam-se três estudos independentes: Estudo 1 – Avaliação do Impacto 

das AEC junto dos principais agentes educativos; Estudo 2 – Avaliação da Implementação das AEC; 

Estudo 3 – Estudos de Caso: “Pequenos Engenheiros” e Expressão Artística. 

Relativamente ao Estudo 1 – Avaliação do impacto das AEC, e atendendo a que o 

Programa foi concebido como dispositivo promotor da aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças do 1º CEB, o entendimento foi que o principal agente educativo sobre o qual deveria ser 

avaliado o impacto das AEC fosse o próprio aluno – qual o impacto psicossocial que as AEC tem 

junto dos alunos. Ainda no estudo 1 procedeu-se à avaliação do impacto das AEC junto dos 

demais agentes educativos relevantes em todo o processo da sua implementação: pais; 

professores titulares de turma; professores das AEC e auxiliares de ação educativa. 

Relativamente ao Estudo 2 – Avaliação da implementação das AEC, a equipa de 

investigação focalizou a avaliação em indicadores relevantes para a qualidade dos contextos 

educativos, concretamente aplicados à implementação das AEC. Avaliaram-se dimensões que a 

equipa entendeu como indicadoras de qualidade dos contextos educativos, de acordo com dois 

domínios mais amplos: fatores estruturais e fatores processuais. 
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Quanto ao Estudo 3 – Estudo de Casos “Pequenos Engenheiros” e expressão Artística, a 

equipa de investigação procurou complementar os Estudos 1 e 2. A avaliação mais exaustiva e 

pormenorizada de duas Atividades permitiu o acesso à informação, em larga escala de 

representatividade, acerca da qualidade do contexto educativo das AEC. Pretendeu-se, pois, 

aprofundar a intervenção de um conjunto de fatores que concorriam para a qualidade do 

contexto educativo específico das AEC. 

 

Contributo para a Avaliação do Impacto e das Condições de Implementação do Programa 

Municipal de Enriquecimento Curricular – “Porto de Atividades”: um outro olhar 

 

Tendo por suporte o processo de avaliação externa acima mencionado, coordenado por 

Serôdio, Lima e Serra (2010) decidimos, para a parte empírica desta dissertação de mestrado, 

“revisitar” os dados recolhidos ao longo desse processo, contribuindo, na medida do possível, 

com um “outro olhar” sobre esses dados. Isto é, aqui assumimos explicitamente a perspetiva do 

decisor politico e/ou de quem assume a coordenação de um programa desta natureza a nível 

municipal. Como tal as questões ou tópicos de investigação são formuladas em função da 

mencionada perspetiva. 

Para a concretização deste propósito, e após solicitação, os autores facultaram a “base de 

dados” possibilitando a realização das análises estatísticas tidas por convenientes, em função dos 

tópicos de investigação definidos especificamente para este trabalho (naturalmente alguns 

estarão direta ou indiretamente relacionados com aqueles que foram analisados no processo de 

avaliação externa). 

Assim, vamos centrar-nos sobre alguns indicadores que consideramos fundamentais para 

o município, nomeadamente nos que dizem respeito (1) à satisfação dos alunos, pais e 

profissionais (professores titulares de turma, professores de AEC e auxiliares de ação educativa) 

em relação às AEC, e (2) à perceção dos profissionais sobre dimensões da qualidade dos contextos 

escolares para o desenvolvimento e implementação das referidas AEC. De modo mais específico 

consideram-se os seguintes tópicos de investigação:  

(1) Satisfação global dos alunos com as AEC 

(2) Satisfação dos alunos em relação às AEC em função do ano de escolaridade; 

(3) Satisfação dos alunos em relação às AEC por atividade; 

(4) Satisfação dos alunos em relação às AEC na perspetiva dos pais, professores e 

auxiliares de ação educativa; 
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(5) Perceção de “novidade/aprender a fazer coisas novas” nas aulas de AEC, por parte 

dos alunos, em função do ano de escolaridade que frequentam; 

(6) Perceção de “novidade/aprender a fazer coisas novas” nas aulas de AEC por tipo de 

atividade; 

(7) Perceção dos motivos para a inscrição dos filhos nas AEC; 

(8) Avaliação da qualidade da dimensão espaços, equipamentos e material pedagógico 

para as AEC na perspetiva dos professores titulares de turma, professores de AEC e 

auxiliares de ação educativa 

(9) Avaliação da qualidade da dimensão planeamento e organização das AEC para os 

alunos, profissionais e famílias, na perspetiva dos professores titulares, professores de 

AEC e auxiliares de ação educativa 

(10)  Avaliação da qualidade da dimensão segurança dos alunos e dos profissionais na 

perspetiva dos professores titulares de turma, professores de AEC e auxiliares de ação 

educativa 

(11)  Avaliação da qualidade da dimensão interações no contexto escolar na perspetiva 

dos professores titulares de turma, professores de AEC e auxiliares de ação educativa 

(12)  Avaliação da qualidade da dimensão relação com entidade patronal na perspetiva 

dos professores titulares de turma, professores de AEC e auxiliares de ação educativa 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 
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Participantes 

Participaram neste estudo1 um total de 1034 indivíduos2. Destes, 558 eram alunos do 1º 

ciclo, 337 pais daquelas crianças, 36 professores titulares de turma, 24 professores de AEC e 48 

auxiliares de ação educativa. Todos eles faziam parte da comunidade educativa de escolas do 1º 

ciclo do ensino básico sob tutela da Câmara Municipal do Porto. 

Quadro 1 - Distribuição da amostra por sexo e “função” assumida na escola 

 
Alunos Pais Profs. Profs. AEC A.A. Educ. 

 

Feminino 285 271 31 14 47 648 

Masculino 273 66 5 7 - 351 

Total Parcial 558 337 36 21 47   999
*
 

Total 569 357 36 24 48 1034 

*
 35 dos participantes não indicaram o sexo  

A idade dos alunos participantes varia entre os 6 e os 12 anos (M = 7.98, DP = 1.30). Como 

se pode observar no quadro acima (cf. Quadro 1), da amostra de alunos, 285 são raparigas e 273 

são rapazes (11 alunos não indicaram o sexo). A distribuição por sexo e ano de escolaridade (cf. 

Quadro 2) revela a constituição de grupos (células) equivalentes, χ2 (3, N = 558) = 3.88, ns.  

Quadro 2 - Distribuição da amostra dos alunos por Sexo e Ano de Escolaridade 

 
Ano de Escolaridade 

 
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

 

Masculino 55 70 74 74 273 

Feminino 77 66 67 75 285 

Total 132 136 141 149 558 

 

                                                           

1
 Como referido este estudo decorre de um projeto de investigação mais abrangente (cf. Serôdio, Lima & 

Serra, 2010).    

2
 Foi feita uma amostragem aleatória estratificada com base na população dos alunos (N = 5361); os 

critérios de amostragem foram aplicados por: agrupamento escolar, escola, ano escolar e AEC avaliada; da 

sub-amostra de alunos resultaram as restantes sub-amostras: pais, professores e auxiliares de ação 

educativa. A amostra foi recolhida em 37 turmas, de 30 escolas, de 14 agrupamentos. 



 
 

27 

Instrumentos 

Inquérito sobre o impacto e implementação das atividades de enriquecimento curricular 

– versão alunos. O inquérito destinado aos alunos tinha duas tipologias tendo em conta os anos 

de escolaridade frequentados pelas crianças. Assim, uma versão era utilizada com os alunos dos 

1º e 2º anos (cf. Anexo 1), e uma outra destinava-se aos alunos dos 3º e 4º anos do 1º CEB (cf. 

Anexo 2). Genericamente, os inquéritos diferenciam-se em dois aspetos: no caso dos mais novos 

o número de questões é mais reduzido e recorre a procedimentos de resposta considerados mais 

adequados para crianças daquelas idades. Em todo o caso, as questões que constam do inquérito 

dos alunos dos 1º e 2º anos estão também presentes e com a mesma formulação no questionário 

dos alunos mais velhos, embora, como mencionado, com um procedimento de resposta distinto.  

Ambos os inquéritos incluem informação sobre a idade e o sexo da criança, bem como, 

naturalmente, sobre as atividades de enriquecimento curricular que frequentam na escola. 

O questionário para os alunos mais novos é composto por 8 questões e para os mais 

velhos são colocadas 14 questões. Grosso modo, ambos incidem sobre a satisfação do aluno com 

a AEC, a perceção do impacto da AEC nas aprendizagens e no desenvolvimento, a partilha com os 

pais e a importância que estes atribuem à AEC, o comportamento do aluno e dos colegas na AEC, 

a preferência do aluno sobre determinadas AEC. 

Como referido anteriormente os questionários diferenciam-se no procedimento de 

resposta. Por um lado, os alunos dos 3º e 4º anos responderam à maioria das questões utilizando 

o que habitualmente se designa por escala de auto-relato, que, neste caso, apresenta 5 opções de 

resposta variando em intervalos equivalentes da esquerda para a direita – do ponto 1 ao 5 da 

escala. Por outro lado, os alunos mais novos têm como procedimento de resposta também uma 

escala, mas esta apenas com 3 opções possíveis. Cada uma das 3 opções de resposta foi associada 

uma das três cores do semáforo: vermelho, amarelo e verde. De tal forma que, por exemplo, o 

vermelho é associado à “ausência”, ou a “não gostar” de algo, enquanto o verde é associado à sua 

“presença”, ou a “gostar muito” de algo. A cor amarela associa-se, por exemplo, à presença 

ocasional (“algumas vezes”) ou a gostar “mais ou menos”. Na prática, cada um dos “rótulos” das 

três cores corresponde aos pontos 1, 3 e 5 das questões equivalentes do questionário dos alunos 

mais velhos. Para assinalarem a sua resposta, os alunos mais novos receberam círculos 

autocolantes com cada uma das três cores, devendo colocar a cor correspondente à sua resposta 

no respetivo local.  

Inquérito sobre o impacto e implementação das atividades de enriquecimento curricular 

– versão pais. O questionário destinado aos pais é composto por 15 questões que se reportam às 
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diversas variáveis que também estão presentes nos questionários dos alunos, em particular no 

caso dos alunos dos 3º e 4º anos (uma vez que o inquérito é também mais desenvolvido).  

Para além das temáticas já referidas a propósito dos alunos, neste inquérito questiona-se 

ainda os motivos que levaram os pais a inscrever os seus filhos nas AEC. O formato de resposta, 

numa escala de cinco pontos, é similar ao já descrito para os questionários dos alunos mais 

velhos.  

De referir ainda que, à semelhança do inquérito aos alunos, é recolhida informação sobre 

a idade, sexo e nível de escolaridade do participante.  

Inquérito sobre o impacto e implementação das atividades de enriquecimento curricular 

– versão professores (professores titulares de turma e professores de AEC) e auxiliares de ação 

educativa. No caso dos professores, titulares de turma ou de AEC, e dos auxiliares de ação 

educativa, o questionário é composto por duas grandes componentes: na primeira, abordam-se 

questões relativas ao impacto das AEC, e na segunda é pedida a opinião dos docentes e auxiliares 

sobre um conjunto de aspetos relativos à implementação das mencionadas atividades.  

A primeira parte do questionário inclui 11 questões e, globalmente refere-se às temáticas 

abordadas nos inquéritos dos alunos e dos pais. Aqui a escala de resposta continua a ser de cinco 

pontos: entre o ponto 1 – que reporta a “ausência”, ou o “não gostar”, e o ponto 5 – associado à 

“presença”, ou a “gostar muito” de algo. O ponto 3 da escala refere-se ao nível intermédio, isto é, 

ao “algumas vezes” ou o “mais ou menos”. 

  A segunda parte do inquérito integra, em si mesmo, a resposta a outro instrumento 

designado por Escala da Qualidade do Contexto Educativo – AEC (cf. Lima, Serôdio e Serra, 2009).  

 Inventário da qualidade do contexto educativo - AEC. O IQCE – AEC apresenta um 

conjunto de tópicos referentes a indicadores (estruturais e processuais) de qualidade da 

implementação das AEC, sendo constituído por 66 questões. Estas questões, por seu turno, 

agrupam-se em cinco grandes dimensões: (1) Espaços, equipamentos e material pedagógico para 

a AEC; (2) Planeamento e organização das AEC para os alunos, profissionais e famílias; (3) 

Segurança dos alunos e profissionais; (4) Interações no contexto escola; (5) Relação com a 

entidade patronal.  

As respostas são dadas numa escala de 9 pontos, sendo que o [1] corresponde a “Avalio 

muito negativamente”, [5] corresponde a “Nem negativo, nem positivo” e [9] corresponde a 

“Avalio muito positivamente”. 
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Procedimento 

 Foram tomadas todas as diligências formais para a realização do estudo nos diversos 

agrupamentos de escolas selecionadas para a amostra. Além disso, a participação dos alunos, pais 

e profissionais foi voluntária e foram assegurados os requisitos de confidencialidade e de 

anonimato dos dados obtidos. Procurou-se ainda esclarecer todas as questões ou dúvidas 

suscitadas a propósito deste estudo de forma a que o consentimento ou envolvimento de todos 

os intervenientes fosse o mais informado possível. 

No caso dos alunos, a resposta aos questionários ocorreu no contexto das AEC 

(selecionadas para o efeito) e foi feita uma administração conjunta, assegurada por técnicos com 

formação especializada neste domínio. Como referido na secção relativa à apresentação dos 

instrumentos, o procedimento de resposta era adaptado ao nível desenvolvimental das crianças. 

Após alguns esclarecimentos iniciais eram distribuídos os questionários e descritos os 

aspetos essenciais relativos ao procedimento de resposta. Em particular, o fato de tanto as 

questões como as opções de resposta serem lidas em voz alta. Foi ainda utilizada uma questão de 

treino para esclarecimentos adicionais.  

No final da sessão, era entregue um envelope a cada aluno contendo o questionário 

destinado aos seus pais, explicando-lhes o que deviam fazer com ele. Desta forma o acesso aos 

pais foi feito por intermédio dos alunos. As crianças levavam então o questionário num envelope 

e um dos pais ou o encarregado de educação de cada aluno, após responder ao questionário, 

voltava a colocá-lo dentro de envelope e fechava-o de modo a ser novamente entregue, 

diretamente ou pela criança, ao professor titular de turma. De referir que os pais respondiam 

apenas relativamente a uma das 7 AEC avaliadas neste estudo, isto é, sobre a AEC em que os 

filhos receberam o questionário. Para garantir o emparelhamento dos dados dos pais com os dos 

respetivos filhos, mantendo o anonimato de ambos, elaborou-se uma codificação que foi inscrita 

em cada questionário. 

No que diz respeito aos professores (titulares de turma e de AEC) e aos auxiliares de ação 

educativa, a participação ocorreu diretamente na escola ou, no caso dos professores de AEC, 

havia também a possibilidade de responder via questionário eletrónico (aproveitando a 

“plataforma” em que os professores estavam inscritos). Os professores de AEC responderam 

relativamente àquela atividade a que estão associados; os restantes professores e auxiliares de 

ação educativa responderam relativamente às AEC na sua generalidade. 

Em média, o tempo de resposta nos diversos questionários foi de 20 minutos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  
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Satisfação dos Alunos em Relação às AEC 

Satisfação dos alunos em relação às AEC. Num primeiro momento analisou-se o nível de 

satisfação dos alunos em relação às AEC, consideradas na sua globalidade. Assim, os alunos 

revelam “gostar” = 4, (M = 4.09, DP = 1.32; t568 = 1.68, p = .09, ns) das atividades de 

enriquecimento curricular que frequentam. Aliás, cerca 75% dos alunos referem “gostar” ou 

“gostar muito” das AEC e somente 12,5% assinalam “gostar pouco” ou “não gostar nada”. 

Satisfação dos alunos em relação às AEC em função do seu ano de escolaridade. Quando 

comparamos o grau de satisfação dos alunos com as AEC em função do ano de escolaridade3 que 

frequentam verificam-se diferenças, F (3, 565) = 12.84, p < .001, ŋ2 = .06. Assim, como se pode 

observar na Figura 2, os alunos do 3º ano são os apresentam valores médios de satisfação mais 

elevados, seguidos dos alunos dos 2º e 4 anos, com valores equivalentes (p = 1, ns). Finalmente, 

os alunos do primeiro ano são os que, em termos relativos, mostram-se menos satisfeitos4. 

Figura 2 - Satisfação dos alunos em relação às AEC em função do ano de escolaridade que frequentam 

 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05. 

                                                           

3
 O padrão de médias e de desvios-padrão é o seguinte: 1º ano, M = 3.56, DP = 1.67; 2º ano, M = 4.15, DP = 

1.43; 3º ano, M = 4.49, DP = 0.83; 4º ano, M = 4.17, DP = 1.04. 

4
 Apenas as crianças do 1º ano de escolaridade apresentam uma média significativamente inferior ao ponto 

4 da escala (= “gosto”), t141 = 3.11, p = .002. 
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Satisfação dos alunos em relação às AEC por atividade. Na Figura 3 apresentamos o 

padrão de médias relativo à satisfação dos alunos para cada uma das 7 AEC analisadas neste 

estudo. Aqui decidimos fazer dois grupos de análise: um relativo às 3 AEC proporcionadas por 

todas as escolas: Inglês, Desporto e Música; um outro grupo com as restantes quatro AEC 

incluídas neste trabalho5. Quer no primeiro, quer no segundo grupo de análise, constatam-se 

diferenças na satisfação dos alunos por AEC. Respetivamente, F (2, 419) = 31.39, p < .001, ŋ2 = .13; 

F (3, 143) = 25.67, p < .001, η2 = .35. 

Deste modo, os alunos reportam maior satisfação com o Desporto (M = 4.69, DP = .88) 

seguido da Música (M = 4.18, DP = 0.95) e, por fim, do Inglês (M = 3.66, DP = 1.40). Todas diferem 

entre si a p < .001.  

 

Figura 3 - Satisfação dos alunos em relação às AEC por atividade 

 

 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05. 

                                                           
5
 Este procedimento permite ainda que o número de efetivos em cada um dos grupos seja comparável. Por 

exemplo: Música, n = 141; Desporto, n = 153; Inglês, n = 128. 
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 Na comparação do grau de satisfação dos alunos com as AEC, no segundo grupo de 

análise, verifica-se que os alunos preferem de modo similar (p = 1, ns) Expressão Dramática (M = 

4.76, DP = 0.66) e Matemática (M = 4.60, DP = 1.17), depois revelam também um grau de 

satisfação equivalente (p = .36, ns) entre Informática (M = 3.05, DP = 1.81) e Expressão Plástica  

(M = 2.44, DP = 1.54), embora com médias inferiores às duas AEC anteriores.  

 

Satisfação dos alunos com as AEC, na perspetiva dos pais, professores e auxiliares de 

ação educativa. Na perspetiva dos pais (M = 4.42, DP = 0.72) os alunos mais do que “gostam” das 

AEC (t356 = 11.01, p < .001)6.  

 

Figura 4 - Satisfação dos alunos em relação às AEC na perspetiva dos pais, professores e auxiliares de ação 

educativa 

 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05. 

                                                           

6
 O valor médio da satisfação dos alunos com as AEC, na perspetiva dos pais, difere também do ponto [5] da 

escala correspondente a “gosta muito” (t356 = 15.36, p < .001) 
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 Como se pode observar na Figura 4, para os professores titulares de turma, professores 

de AEC e auxiliares de ação educativa, o grau de satisfação dos alunos com as AEC é inferior à 

reportada pelos pais e pelos próprios alunos. Além disso, o padrão de médias relativo aos 

profissionais não difere entre si (F2,105 = .93, p = .40, ns). Se tomarmos em consideração, por 

exemplo, a perspetiva dos professores de AEC (M = 3.67, DP = 0.87) verifica-se que para estes 

profissionais os alunos gostam somente mais do que “mais ou menos” das atividades7, t23 = 3.76, 

p = .001. 

 

Satisfação dos Alunos em Relação às AEC e a Perceção de “Aprender e Fazer Coisas Novas” nas 

Atividades 

 Perceção de “aprender e fazer coisas novas” por ano de escolaridade. Começamos por 

analisar a perceção dos alunos relativamente a “aprender e fazer coisas novas” nas aulas de AEC 

por ano de escolaridade (tendo em conta o valor médio global através das 7 AEC).  

 

Figura 5 - Perceção de “novidade” nas aulas de AEC, por parte dos alunos, em função do ano de escolaridade 

que frequentam 

 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05. 

                                                           

7
 O valor médio da satisfação dos alunos com as AEC, de acordo com a perspetiva dos professores de AEC, é 

diferente do ponto [4] da escala = “gosta” (t23 = 2.69, p = .01) 
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Como se verifica na Figura 5, acima apresentada, os alunos consideram que aprendem ou 

fazem mais “coisas novas” no 3º ano (M = 4.83, DP = 0.46), seguido do 4º ano, com valores 

bastante próximos embora com diferenças significativas, (M = 4.50, DP = 0.88). Nos 1º e 2º anos 

de escolaridade a perceção de “novidade” é equivalente entre si (M = 3.61, DP = 1.75; M = 3.86, 

DP = 1.64, respetivamente) e inferior ao reportado para os 3º e 4º anos (F3, 565 = 26.99, p < .001, 

ŋ
2= .06). 

Correlação entre satisfação dos alunos com as AEC e perceção de “aprender e fazer 

coisas novas” nas atividades por ano de escolaridade. Quando se correlaciona o grau de 

satisfação global dos alunos com as AEC (valor médio global através das 7 AEC analisadas) e a 

perceção de “novidade” nas atividades, verifica-se uma correlação positiva e elevada, isto é, r = 

.60. Este padrão é particularmente evidente para os dois primeiros anos de escolaridade, r = .63 e 

r = .61, respetivamente. Ou seja, os alunos revelam-se mais satisfeitos quando percecionam 

estarem a aprender ou a fazer “coisas novas”. No 4º ano, a correlação entre estas duas variáveis é 

de r = .54 e, para o 3º ano baixa para r = .22. Todas estas correlações (r de Pearson) são 

significativas a p < .001. 

Perceção de “aprender e fazer coisas novas” por tipo de AEC. Na Figura 6 ilustra-se o 

padrão de médias relativo à perceção dos alunos relativamente à “novidade” AEC por tipo de 

atividade.  

 

Figura 6 - Perceção de “novidade” nas aulas de AEC por tipo de atividade 
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Embora no conjunto relativo às AEC com maior número de alunos – Inglês, Desporto e 

Inglês – se verifiquem diferenças no padrão de médias, F (2, 419) = 14.42, p < .001, η2 = .06, de 

facto, o referido padrão reporta-se a médias elevadas e, de certa forma, já anteriormente 

descritas. Por exemplo, a média menos elevada deste grupo, relativa às atividades de Inglês (M = 

4.03, DP = 1.44), indica que os alunos aprendem “bastantes coisas novas” (= ao ponto 4 da 

escala), t127 = .25, p = .81, ns).  

Mais relevante é o que se constata no outro conjunto de AEC. Ou seja, para além das 

diferenças encontradas entre as AEC (F3,143 = 63.71, p < .001, η
2 = .57), a perceção de 

“novidade” no caso da Informática apresenta uma média claramente inferior às demais, embora 

se situe no ponto médio da escala (3 = “aprendo algumas coisas novas”). O resultado mais 

surpreendente verifica-se no caso da Expressão Plástica (M = 1.31, DP = 0.90), isto é, os alunos 

consideram que nessas atividades “não aprendem coisas novas” (= ponto 1 da escala), t31 = 1.97, 

p < .06, ns.  

   Correlação entre satisfação dos alunos com as AEC e perceção de “aprender e fazer 

coisas novas” nas atividades por tipo de AEC. Consideradas no seu conjunto a correlação entre a 

satisfação dos alunos com as AEC e perceção de “novidade” por tipo de AEC é elevada, r = .60, e 

significativa (p < .001). As três AEC mais frequentadas pelos alunos também apresentam 

correlações significativas entre “satisfação” e “novidade”: r = .39, r = .53 e r = .63, respetivamente 

para o Inglês, o Desporto e a Música. Em relação às demais AEC, apenas a Informática aparece 

fortemente correlacionada, r = .68. Como seria de esperar, no caso da Expressão Plástica, a 

correlação é de r = .13, ns).     

 

Impacto das AEC no Desenvolvimento e Competências Escolares do Aluno  

Perceção do impacto das AEC como potenciadoras do desenvolvimento global do aluno: 

a perspetiva dos alunos, pais, professores e auxiliares de ação educativa. Na parte superior do 

Quadro 3 apresentamos as médias e desvios-padrão referentes à perceção dos alunos (do 3º e 4º 

anos)8, dos pais, dos professores titulares de turma, dos professores de AEC e dos auxiliares de 

ação educativa relativamente ao impacto das AEC no desenvolvimento global dos alunos. 

                                                           
8
 O questionário para os alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade não incluía esta dimensão.  
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Como se pode observar no quadro 3 são precisamente os alunos e os pais os que 

consideram que as AEC são mais potenciadoras do desenvolvimento global do aluno. Em ambos 

os casos os participantes avaliam as AEC como mais do que “importantes” (= ponto 4 da escala) 

para o mencionado desenvolvimento (t289 = 12.74, p < .001; e t356 = 17.17, p < .001, 

respetivamente para os alunos e para os pais) . 

 

Quadro 3: Médias e desvios-padrão da perceção dos alunos, pais, professores titulares de turma, 

professores de AEC e auxiliares de ação educativa relativamente ao impacto das AEC no desenvolvimento 

global dos alunos e noutras aprendizagens escolares 

 

 
Alunos Pais Prof. Tit. Prof. AEC AAEduc 

M DP M DP M DP M DP M DP 

AEC potenciadores do 
desenvolvimento do aluno 

4.60  0.80 4.52 0.57 3.75 0.91 4.13 0.85 3.90 0.95 

AEC potenciadoras de outras 
aprendizagens escolares 

4.03 1.15 4.03 0.77 3.31 1.06 3.88 1.23 3.15 0.95 

 

   

 No caso dos professores e auxiliares de ação educativa o padrão de médias não apresenta 

diferenças significativas entre si (F2,105 = 1.21, p = .30, ns), embora façam uma apreciação não 

tão positiva como a dos alunos ou a dos pais. Isto é, qualquer um dos profissionais avalia as AEC 

como importantes (= ponto 4 da escala) para o desenvolvimento global do aluno (maior t35 = 

1.66, p = .11, ns). 

Perceção do impacto das AEC como potenciadoras de outras aprendizagens escolares: a 

perspetiva dos alunos, pais, professores e auxiliares de ação educativa. Na parte inferior do 

Quadro 3 reportamos as médias e desvios-padrão relativos à perceção dos alunos (do 3º e 4º 

anos)9, dos pais, dos professores titulares de turma, dos professores de AEC e dos auxiliares de 

ação educativa face ao impacto das AEC como potenciadoras de outras aprendizagens escolares. 

À semelhança do que verificou na apreciação sobre o impacto das AEC no 

desenvolvimento global do aluno, também no que concerne às AEC enquanto potenciadoras de 

outras aprendizagens, são os alunos e os pais os que apresentam médias mais elevadas, isto é 

                                                           
9
 O questionário para os alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade não incluía esta dimensão.  
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consideram-nas “importantes” (ponto 4 da escala), t289 = .46, p = .65, ns – no caso dos alunos, e 

t355 = .75, p = .45, ns – no caso dos pais.   

Na perspetiva dos profissionais registam-se diferenças. Ou seja, apenas os professores de 

AEC, tal como os pais e os alunos, consideram aquelas atividades como “importantes” para outras 

aprendizagens (= ponto 4), t23 = .65, p = .52, ns. Os auxiliares de ação educativa (t47 = 2, p = .06, 

ns) e particularmente os professores titulares de turma  (t35 = 4.53, p = .09, ns) consideram este 

impacto das AEC apenas como “mais ou menos importante” (= ponto 3 da escala). 

 

Impacto das AEC junto das Famílias 

Perceção dos motivos para inscrição dos filhos nas AEC. Como se pode observar na figura 

7 consideramos para análise a relevância atribuída pelos pais aos motivos enunciados para 

inscrição dos filhos nas AEC.  

 

Figura 7 - Perceção dos motivos para inscrição dos filhos nas AEC 

 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05. 

 

 

Os pais atribuem importância diversa aos quatro motivos apresentados, F3,1032 = 67.02, 
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aulas que terá mais tarde na escola” (M = 4.36, DP = 0.73), seguida de “porque o meu filho gosta 

das atividades” (M = 4.21, DP = 0.72), e de “assegurar a guarda do filho” (M = 3.72, DP = 1.28). 

Finalmente, apontam como motivo comparativamente menos importante o “porque é gratuito” 

(M = 3.47, DP = 1.40). Todos os valores das médias diferem entre si, maior p = .005. 

 

Avaliação da Qualidade do Contexto Educativo das AEC 

Perceção da qualidade global do contexto educativo das AEC, na perspetiva dos 

professores titulares, professores de AEC e auxiliares de ação educativa. Iniciamos esta secção 

com a avaliação da qualidade global efetuada pelos professores titulares de turma, professores de 

AEC e auxiliares de ação educativa (esta medida foi composta a partir dos valores médios 

atribuídos em cada uma 14 dimensões da qualidade do contexto educativo das AEC). No Quadro x 

apresentamos os valores de média e de desvio-padrão para a qualidade global atribuídos por cada 

profissional, bem como as médias e desvios-padrão relativos a cada uma das dimensões. Estas 

serão analisadas com mais detalhe nas secções seguintes. 

Como se pode observar no quadro 4 constatam-se diferenças na apreciação da qualidade 

global percecionada pelos diferentes profissionais, F2,100 = 22.44, p < .001. De facto, os auxiliares 

de ação educativa fazem uma apreciação mais positiva da qualidade global do contexto educativo 

das AEC, em comparação com os professores titulares de turma e os professores de AEC. Estes 

também diferem entre si (maior valor de p = .03). 

De salientar ainda que a média mais baixa é a atribuída pelos professores de AEC sendo 

que, neste caso, eles fazem uma avaliação “mais ou menos positiva” (= ponto 5 da escala) da 

qualidade global do contexto educativo das AEC (t23 = 1.44, p = .16, ns). Os professores titulares e 

os auxiliares de ação educativa fazem uma apreciação acima do referido ponto médio da escala 

(respetivamente, t32 = 5.36, p < .001; t45 0 11.26, p < .001). 

Numa comparação de conjunto verifica-se que em comparação com as restantes (maior p 

= .03) a avaliação menos positiva é a relativa às dimensões “relação com a entidade patronal” (M 

= 5.31, DP = 1.45), “espaço e mobiliário para profissionais” (M = 5.15, DP = 2.01), e “oportunidade 

de participação dos pais” (M = 5.09, DP = 1.38). As dimensões consideradas com melhor qualidade 

são a “segurança dos profissionais” (M = 7.03, DP = 1.76) e a “qualidade das interações” (M = 

6.86, DP = 1.27), que não diferem entre si (p = .27, ns) mas sim com as demais (maior p = .04).  
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Quadro 4. Médias e desvios padrão da perceção dos professores titulares de turma, dos professores das AEC 

e dos auxiliares de ação educativa relativa à qualidade global do contexto educativo das AEC e às suas 14 

dimensões 

 
Prof. titular  Prof. AEC AAEducativa 

M DP M DP M DP 

Espaços 6.22 1.42 5.55 1.33 7.25 1.29 

Equipamento e mobiliário 6.20 1.54 5.53 1.61 7,36 1,45 

Espaço e mobiliário para profissionais 4.81 1.81 4,26 1,50 5,90 2,10 

Materiais pedagógicos 5.15 1.48 5,54 1,87 6,51 2,04 

Segurança e supervisão dos alunos 6.45 1.23 5,73 1,26 7,26 1,26 

Segurança dos profissionais 6.70 1,54 6,31 1,95 7,69 1,57 

Interações 6.77 1,31 5,72 0,58 7,54 1,03 

Partilha de informações do aluno 6.31 1.47 4.15 0.74 7.13 1.26 

Planeamento e articulação profissionais 6.25 1.64 4.50 1.05 6.67 1.77 

Promoção de competências do aluno 5.89 1.42 5.81 0.64 6.05 1.53 

Proporção adulto-criança 5.97 1.66 6.07 1.60 6.64 2.08 

Horário e turma 6.02 1.68 4.02 0.83 6.36 1.53 

Oportunidade de participação dos pais 4.97 1.21 4.69 1.09 5.41 1.55 

Relação com a entidade patronal 4.70 1.65 4.89 0.71 5.80 1.29 

Qualidade global 5.85 0.92 5.20 0.68 6.70 1.02 

 

 

Qualidade da dimensão espaços, equipamentos e material pedagógico para as AEC na 

perspetiva dos professores titulares, professores de AEC e auxiliares de ação educativa. Neste 

primeiro conjunto de dimensões relativas à qualidade dos espaços, equipamento e mobiliário da 

sala, espaço e mobiliário para profissionais e materiais pedagógicos para as AEC, verificam-se 

diferenças na avaliação efetuada pelos diferentes profissionais (menor F = 6.03, p = .003).  

 Como se pode observar na figura 8 o padrão de médias repete-se, ou seja, os auxiliares de 

ação educativa são os que avaliam de forma mais positiva cada uma das referidas dimensões 

(menor p = .001). Os professores titulares de turma e os professores de AEC fazem uma 

apreciação equivalente mas menos positiva relativamente ao nível de qualidade de todas estas 

variáveis (menor p = .06, ns). De resto, no caso dos professores de AEC, eles consideram que a 
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qualidade em três destas dimensões é apenas “mais ou menos positiva” (= 5, ponto médio da 

escala), maior t23 = 2.04, p = .06, ns) e nos “Espaços e equipamentos para os profissionais” é 

mesmo inferior ao referido ponto médio (t23 = 2.42, p = .02). 

 

Figura 8 - Avaliação da qualidade da dimensão espaços, equipamentos e material pedagógico para as AEC 

na perspetiva dos professores titulares de turma, professores de AEC e auxiliares de ação educativa 

 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05.  

 

  

 Quando comparamos as quatro dimensões entre si constatamos diferenças significativas 

(F3,315 = 29.47, p < .001, ŋ2=.22). Ou seja os profissionais avaliam mais positivamente a qualidade 

das dimensões “Equipamento e mobiliário da sala”, M = 6.55, DP = 1.69, e “Espaços”, M = 6.51, 

DP = 1.51, (p = .71, ns), seguida de “Materiais pedagógicos para as AEC”, M = 5.84, DP = 1.92 (p < 

.001). Finalmente, avaliam de forma menos positiva a dimensão “Equipamento e mobiliário para 

os profissionais”, M = 5.18, DP = 1.99 (maior p = .001). 

 

Qualidade da dimensão planeamento e organização das AEC para os alunos, 

profissionais e famílias, na perspetiva dos professores titulares, professores de AEC e auxiliares 

de ação educativa. Neste segundo conjunto de variáveis o padrão de resultados é similar ao 

reportado na secção anterior.  
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Figura 9 - Avaliação da qualidade da dimensão planeamento e organização das AEC para os alunos, 

profissionais e famílias, na perspetiva dos professores titulares, professores de AEC e auxiliares de ação 

educativa 

 

 

Verifica-se uma interação entre a avaliação das dimensões e os profissionais que 

procederam a essa avaliação (F10,505 = 9.27, p = .001, η
2 = .16), de modo mais especifico 
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e articulação entre os profissionais” e “horários, turmas e transições” (menor F2,101 = 15.26, p < 
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.09, ns). 
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Assim, e tal como se observa na Figura 9, verifica-se que são os professores de AEC 

aqueles que fazem uma apreciação menos positiva da qualidade das referidas três dimensões (em 

todas as comparações com os restantes profissionais, p < .001).  

Na comparação entre as 6 dimensões deste grupo de análise também se registam 

diferenças (F5,515 = 13.35, p < .001, η2 = .12). A titulo de exemplo (tendo em consideração as 

múltiplas comparações que poderiam ser reportadas) a dimensão “oportunidades de participação 

do pais” é a que globalmente tem uma apreciação menos positiva (M = 5.10, DP = 1.37, p < .001) 

embora equivalente ao ponto médio da escala (= 5, “mais ou menos positiva”), t103 = 1.12, p = 

.89, ns). 

 

Qualidade da dimensão segurança dos alunos e dos profissionais, na perspetiva dos 

professores titulares, professores de AEC e auxiliares de ação educativa. No que diz respeito à 

segurança de alunos e de profissionais constata-se uma avaliação moderadamente positiva destas 

duas dimensões.  

 

Figura 10 - Avaliação da qualidade da dimensão segurança dos alunos e dos profissionais na perspetiva dos 

professores titulares de turma, professores de AEC e auxiliares de ação educativa 

 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05.  
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respetivamente). Consta-se que os auxiliares de ação educativa fazem uma apreciação mais 

positiva (M =7.69, DP = 1.57 e M = 7.26, DP = 1.26) em comparação com os professores titulares, 

seguida da dos professores de AEC (maior p = .04).  Além disso, registam-se diferenças entre as 

duas dimensões (F1,102 = 9.32, p = .003, η2 = .08). Ou seja, os profissionais fazem uma apreciação 

mais positiva da “segurança dos profissionais” (M = 7.05, DP = 1.75) do que da “segurança dos 

alunos” (M = 6.65, DP = 1.38), p = .003.  

 

Qualidade da dimensão interações no contexto escolar, na perspetiva dos professores 

titulares, professores de AEC e auxiliares de ação educativa. No que toca à qualidade das 

interações no contexto escolar registam-se diferenças na avaliação efetuada pelos profissionais 

(F2,101, = 23.73, p < .001) sendo que, como se pode observar na Figura 11, os auxiliares de ação 

educativa são os que avaliam de forma mais positiva esta dimensão (M = 7.54, DP = 1.03), seguida 

dos professores titulares (M = 6.77, DP = 1.31) e finalmente dos professores de AEC (M = 5.72, DP 

= 0.58).   

 

Figura 11 - Avaliação da qualidade da dimensão interações no contexto escolar na perspetiva dos 

professores titulares de turma, professores de AEC e auxiliares de ação educativa 

 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05.  
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Qualidade da dimensão relação com entidade patronal, na perspetiva dos professores 

titulares, professores de AEC e auxiliares de ação educativa. Finalmente, na dimensão relação 

com a entidade patronal mantém o padrão já registado em dimensões anteriores. Constam-se 

diferenças (F2,101 = 11.05, p < .001) e são os auxiliares de ação educativa os que fazem uma 

avaliação mais positiva (M = 6.00, DP = 1.29). Entre os professores titulares (M = 4.70, DP = 1.65) e 

os professores de AEC (M = 4.89, DP = 0.71), não se verificam diferenças (p = .60, ns). Estes fazem 

uma apreciação “mais ou menos positiva” da qualidade (= 5, ponto médio da escala) da “relação 

com a entidade patronal” (p = .30, e p = .45, respetivamente). 

 

Figura 12 - Avaliação da qualidade da dimensão relação com entidade patronal na perspetiva dos 

professores titulares de turma, professores de AEC e auxiliares de ação educativa 

 

Nota: carateres diferentes indicam diferenças significativas a p < .05.  
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CAPÍTULO V: DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
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Neste trabalho partilhamos diversas etapas de um percurso profissional que 

consideramos desafiante e plural. Uma dessas etapas envolveu a implementação das Atividades 

de Enriquecimento Curricular no Município do Porto. Pelo impacto e investimento pessoal, 

profissional e mesmo municipal desse projeto decidiu-se dar-lhe particular relevância e 

desenvolver toda a parte empírica desta dissertação sobre essa temática. 

Desta forma, neste último capítulo, procuramos, por um lado, relacionar os resultados 

obtidos no estudo empírico com algum enquadramento concetual mas, sobretudo, com as 

diversas alternativas de atuação que a CMP, enquanto promotor, tinha ao seu dispor, no sentido 

de otimizar o Programa das AEC. Por outro lado, finalizamos este trabalho com uma reflexão 

pessoal sobre o próprio processo de implementação das AEC no município do Porto.   

O estudo que foi desenvolvido enquadra-se uma perspetiva que abarca diferentes 

dimensões da qualidade das Atividades de Enriquecimento Curricular e envolve diversos 

interlocutores do contexto escolar: alunos, pais, professores, e auxiliares de ação educativa. Com 

efeito, Barros (2007) realça que as características de qualquer contexto cientificamente 

relevantes para o desenvolvimento humano incluem não apenas as suas propriedades objetivas, 

mas também o modo como estas propriedades são subjetivamente experienciadas pelas pessoas 

que vivem naquele ambiente. Além disso, a European Comission Childcare Network (1990) define 

que há três perspetivas principais acerca da qualidade: a das crianças, a dos pais/famílias e a dos 

profissionais que cuidam direta ou indiretamente das crianças. 

Deste modo, debater-se-ão os tópicos definidos no âmbito do presente trabalho, de 

acordo com a seguinte ordem: (1) Satisfação dos Alunos em relação às AEC; (2) Impacto das AEC 

no Desenvolvimento e Competências Escolares do Aluno; (3) Impacto das AEC junto das famílias; 

(4) Avaliação da Qualidade do Contexto Educativo das AEC 

Relativamente à (1) Satisfação dos Alunos em relação às AEC, os resultados demonstram 

uma satisfação global com as AEC (“gosto”). São os alunos do 3º ano de escolaridade que 

apresentam valores médios de satisfação mais elevados, seguindo-se os do 2º e 4º anos de 

escolaridade e, por fim, os do 1º ano de escolaridade que chegam mesmo a apresentar uma 

média significativamente inferior a “gosto”. Estes resultados acompanham o processo evolutivo e 

de adaptação dos alunos à realidade do 1º CEB: o 1º ano de escolaridade, como ano de adaptação 

à mudança do JI para o 1º CEB, os 2º e 3º anos enquanto anos de apropriação da realidade do 1º 

CEB e, por fim, o 4ª ano de escolaridade, no qual o aluno tem a perceção do final deste ciclo e do 

aproximar de desafios novos e diferentes.  
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No que diz respeito à perceção de “aprender a fazer coisas novas”, são os alunos do 3º 

ano de escolaridade que consideram estar efetivamente a aprender a fazer coisas novas, seguidos 

dos do 4º ano. Aqueles em que o nível de perceção da “novidade” é inferior são os do 1º e 2º ano, 

em equivalência. Facto é que, com o alargamento da rede do ensino pré-escolar incrementada no 

município do Porto, nos últimos 15 anos, a taxa de cobertura desta oferta aproxima-se dos 100%. 

A diversidade de experiências proporcionadas nesse nível de ensino poderá ajudar a entender 

essa perceção nos dois primeiros anos do 1º CEB. Ao correlacionarmos a satisfação por AEC com a 

perceção de novidade, verifica-se forte correlação nos alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade. 

Também existe correlação nos 3º e 4º anos, embora mais baixa. Em suma: quanto mais os alunos 

percecionam a AEC como “novidade”, mais gostam dela e mais consideram que ela contribui para 

o seu desenvolvimento. 

Quanto ao tipo da AEC, e relativamente às 3 AEC proporcionadas a todos os alunos 

(inglês; música; desporto), verificam-se diferenças significativas: os alunos “gostam muito” de 

desporto, “gostam” de música e gostam menos de inglês. Estes resultados eram expectáveis, na 

medida em que, quer a atividade físico desportiva, quer a música proporcionam às crianças o 

desenvolvimento de atividades comummente percecionadas como lúdicas. O mesmo já não se 

passa com o inglês, ministrado em contexto formal de sala de aula. Estamos, pois, perante o que 

Abrantes (2009) identifica como um constrangimento relacionado com o espaço onde são 

dinamizadas as atividades, dado realizar-se (o inglês) na sala de aula o que pode causar, segundo 

aquele autor, alguma sobrecarga nos alunos e nos próprios espaços, dificultando (embora não 

impedindo) a organização de atividades com um caráter mais criativo, relacional, lúdico e com 

sentido e significado para as crianças. 

Relativamente aos 4 tipos de AEC que variam de acordo com a opção de cada escola 

(expressão dramática; informática; matemática e expressão plástica) também se verificam 

diferenças significativas: os alunos gostam mais das atividades que lhes proporcionam atividade 

física, lúdica e estímulo à criatividade (expressão dramática e matemática) e gostam menos de 

informática e de expressão plástica, atendendo a que poderão ser menos estimulantes e/ou não 

são percecionadas como novidade. Quanto à perceção de “aprender a fazer coisas novas” por 

tipologia de AEC: relativamente às 3 AEC comuns a todos os alunos, a globalidade dos alunos 

considera aprender bastantes coisas novas. Quanto às AEC variáveis, a matemática aparece 

claramente como a AEC mais inovadora; a informática surge percecionada como promotora de 

aprendizagem de algumas coisas novas e a expressão plástica é claramente percecionada como 

não potenciadora de novas aprendizagens. Ao correlacionarmos a satisfação dos alunos quanto à 
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tipologia da AEC com a perceção da novidade, verifica-se globalmente uma correlação 

significativa. Ou seja: os alunos gostam mais das atividades que percecionam como inovadoras.  

Quando analisamos o grau de satisfação dos alunos com as AEC na perspetiva dos pais, 

professores titulares de turma, professores das AEC e auxiliares de ação educativa, os resultados 

são interessantes, na medida em que os pais têm a perceção que os alunos gostam mais das AEC 

do que eles efetivamente reportam. Por outro lado, os restantes agentes educativos (que 

apresentam resultados equivalentes entre si) têm a perceção inversa à dos pais. Efetivamente, no 

município do Porto, aquando das reuniões de monitorização e acompanhamento do Programa, 

bem como nas reuniões de Conselhos Gerais nas quais as AEC eram assunto tratado, se os pais 

manifestavam satisfação com o feedback que os seus filhos lhes davam acerca do Programa, os 

representantes dos professores e auxiliares manifestavam grande apreensão quanto ao efetivo 

significado que as AEC teriam para os alunos. 

No que toca ao (2) Impacto das AEC no desenvolvimento e Competências Escolares dos 

Alunos, quer os pais, quer os próprios alunos consideram que as AEC são potenciadoras do 

desenvolvimento global dos alunos, avaliando-as como mais do que “importantes”. Da mesma 

forma, são os pais e os alunos que apresentam médias mais elevadas quando convidados a 

pronunciar-se acerca do impacto das AEC como potenciadoras de outras aprendizagens escolares. 

Já relativamente aos professores titulares de turma, professores das AEC e auxiliares de ação 

educativa, pese embora todos avaliem as AEC como importantes para o desenvolvimento global 

dos alunos, relativamente à importância das mesmas para a potenciação de novas aprendizagens, 

os professores das AEC, a exemplo dos pais e dos alunos, consideram-nas “importantes”. Por 

outro lado, os auxiliares de ação educativa e, principalmente os professores titulares de turma, 

consideram este impacto das AEC como “mais ou menos importantes”.  

Aqui, e ao longo da implementação do Programa, e particularmente em momentos de 

avaliação intercalar ou de final de ano letivo, tornava-se premente a necessidade de promover a 

articulação horizontal em cada escola e vertical em cada agrupamento. A necessidade de 

reformulação dos horários de implementação das AEC, com vista à afetação de um número 

menos elevado de professores das AEC por escola, ia tornando-se fundamental. Ficava claro para 

todos que, só quando fossemos capazes de ter menos professores de AEC por escola (condição 

dependente da flexibilização de horários) seriamos capazes de promover a efetiva articulação 

entre os professores titulares de turma, os professores de AEC, os pais e os auxiliares de ação 

educativa, com vista à partilha de informação acerca da evolução, motivação e desempenho por 

parte de cada aluno (também nas AEC), por todos os agentes educativos. A este propósito, 

Abrantes (2009) defende que a planificação anual das atividades, integrada no plano anual de 



 
 

50 

atividades do agrupamento e nos projetos curriculares de turma pode constituir-se como uma 

estratégia para a coordenação e planeamento das Atividades de Enriquecimento Curricular, na 

medida em que promove a articulação entre os diferentes agentes educativos, assim como a 

articulação dos conteúdos e responde às necessidades efetivas do público escolar. 

Quanto ao (3) Impacto das AEC junto das famílias, avaliaram-se os motivos pelos quais os 

pais inscrevem os seus filhos no Programa das AEC. Foram apresentadas 4 alternativas de 

resposta. Os resultados obtidos permitem concluir que os 4 motivos são importantes, no entanto 

verificam-se diferenças significativas entre eles: como mais importante surge “preparar o meu 

filho para as aulas que terá mais tarde na escola”; seguido de “porque o meu filho gosta das 

atividades”; em penúltimo “assegurar a guarda da criança” e, por fim, o argumento “porque é 

gratuito”. É curioso verificarmos que os pais valorizam essencialmente os objetivos traçados pelo 

ME aquando do lançamento deste Programa, associados ao enriquecimento da aprendizagem e 

não tanto às necessidades da família (guarda da criança e gratuitidade). A função essencial das 

AEC enquanto promotoras de suporte e inclusão social está, pois, associada à aquisição de 

competências e de experiências potenciadoras do desenvolvimento das crianças, de uma forma 

simples, direta e em contexto seguro, à qual muitas crianças poderiam não ter acesso, se não 

fosse através do Programa. Pese embora a avaliação verificada, Abrantes (2009) refere que apesar 

da satisfação global dos pais, existe preocupação com o número de horas que os seus filhos 

passam diariamente na Escola e, em particular, na sala de aula. 

Quando passamos à (4) Avaliação da Qualidade do Contexto Educativo das AEC, verifica-

se que a perceção da qualidade global do contexto educativo das AEC na perspetiva dos 

professores titulares de turma, professores das AEC e auxiliares de ação educativa é diferenciada. 

As diferenças verificadas nos resultados mostram que os auxiliares de ação educativa fazem uma 

avaliação global do contexto educativo das AEC mais positiva, seguindo-se os professores titulares 

de turma. Os profissionais que avaliam o contexto global de forma menos positiva, são os 

professores das AEC, chegando mesmo a avaliá-lo como “mais ou menos positivo”. Importava, 

pois, perceber quais as dimensões passíveis de ações de melhoria por parte da CMP.  

Ao avaliarmos a “qualidade a dimensão dos espaços, equipamentos e material 

pedagógico para as AEC na perspetiva dos profissionais”, são os auxiliares de ação educativa que 

avaliam mais positivamente essas dimensões. Seguem-se os professores com uma apreciação 

equivalente. Ao compararmos estas dimensões o “equipamento e mobiliário para os 

profissionais” é avaliado de forma menos positiva, os “materiais pedagógicos para as AEC” tem 

uma avaliação mais positiva e ainda mais positiva têm em equivalência o “equipamento e 

mobiliário da sala” e os “espaços”. Efetivamente escasseavam nas EB1 do Porto, fruto da 
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rentabilização máxima de espaços para a implementação das AEC, os espaços adequados para a 

realização de reuniões de trabalho entre os decentes, bem como espaços personalizados para os 

professores guardarem os seus objetos pessoais.  

Resultados similares encontram-se quando se passa a avaliar a qualidade da dimensão 

“planeamento e organização das AEC para os alunos, profissionais e famílias, na perspetiva dos 

profissionais”: Nas dimensões “partilha de informação sobre os alunos”; “planeamento e 

articulação entre profissionais” e “horários, turmas e transições”, são os auxiliares de ação 

educativa que avaliam mais positivamente. Seguem-se os professores titulares de turma e, por 

fim, os professores das AEC. Mais uma vez, são estes que se sentem menos satisfeitos com o 

contexto educativo das AEC em dimensões diretamente ligadas a variáveis estruturais 

(equipamentos; distribuição de horários e de turmas) e também processuais que, como já vimos 

anteriormente, dependem da potenciação da articulação horizontal e vertical dentro de cada 

escola/agrupamento. Mais interessante ainda é verificarmos que, algumas destas dimensões 

processuais e que são fundamentais à implementação das AEC (“partilha de informação sobre os 

alunos” e “planeamento e articulação entre profissionais”) são os próprios atores-chave que as 

avaliam menos positivamente. Abrantes (2009) releva, a este propósito, a importância da 

integração, articulação e reflexão dos professores das AEC com os professores titulares, com o 

conselho de docentes e com os departamentos do agrupamento, de modo a criar soluções mais 

eficazes e mais equitativas de gestão do tempo e do espaço, de desenvolvimento dos alunos, de 

organização das turmas, de contacto com os encarregados de educação e de abertura à 

comunidade. 

Ao avaliarmos a perceção que os profissionais têm acerca da qualidade da dimensão 

“segurança dos alunos e dos profissionais”, verifica-se que são exatamente os profissionais mais 

diretamente envolvidos nessa dimensão – os auxiliares de ação educativa – que a avaliam mais 

positivamente. A segurança dos profissionais é percecionada pelos próprios de forma equivalente, 

embora com valores inferiores e no que diz respeito à segurança dos alunos, os professores das 

AEC percecionam esta dimensão de forma mais negativa do que os professores titulares de 

turma. 

Este padrão de resultados repete-se quando avaliamos a qualidade da dimensão 

“interações no contexto escolar, na perspetiva dos profissionais”: as diferenças na avaliação 

colocam, mais uma vez, os auxiliares a avaliar mais positivamente a qualidade destas interações, 

seguindo-se os professores titulares de turma, e, por fim, os professores das AEC. 
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Por último, procedeu-se à avaliação da dimensão “relação com a entidade patronal, na 

perspetiva dos profissionais”. Uma vez mais, as diferenças significativas verificam-se, 

apresentando-se os auxiliares de ação educativa como aqueles que avaliam de forma mais 

positiva (acima da média) esta dimensão. Entre os professores titulares de turma e os professores 

de AEC não se verificam diferenças, mas ambos fazem uma avaliação “mais ou menos positiva” 

acerca da qualidade da “relação com a entidade patronal”.  

Em suma, podemos concluir que o impacto das AEC junto da comunidade educativa é 

globalmente positivo, na medida em que se verifica a satisfação dos alunos e dos seus pais com a 

participação nas AEC.  

 

Pretende-se, agora, e de forma mais distanciada, um “outro olhar” acerca da 

implementação das AEC, atendendo às prioridades definidas à época, em matéria de educação na 

CMP. Tal como já referido no Capítulo 1, o DMEJ era a estrutura orgânica da CMP responsável 

pela implementação das competências definidas por Lei, mas também pela implementação de 

projetos e programas politicamente definidos. E politicamente havia sido definido que quer a EPE, 

quer o 1º CEB no município do Porto deveriam, globalmente, ser alvo de avaliação positiva junto 

dos agentes educativos e afirmar-se cada vez mais de acordo com critérios de qualidade. 

Ora, de acordo com Moss (1994, cit. por Barros, 2007) um dos significados possíveis de 

qualidade é avaliativo e refere-se à tentativa de se avaliar em que medida um serviço cumpre os 

objetivos definidos, quer a nível estrutural, quer a nível processual. Então, avaliar de que forma o 

serviço prestado pela CMP – não só de uma forma global, mas particularmente enquanto 

promotor das AEC – atingia os objetivos, podia consistir igualmente na verificação da satisfação 

dos alunos, pais, e profissionais, se entendidos como clientes de um serviço prestado pelo 

município. 

Deste modo, nesta fase final do trabalho, que reflete um dos projetos que considero 

como muito relevante no meu percurso profissional, entendo ser pertinente fazer uma apreciação 

critica sobre a coordenação efetuada enquanto gestora da equipa responsável pela 

implementação do Programa das AEC. Realço que se trata de um reflexão pessoal, e por isso 

mesmo, subjetiva e passível de entendimentos diferenciados.  

Neste balanço mais “pessoal”, irei centrar-me nos seguintes tópicos: (1) Implementação 

das AEC: implicações e limitações para o Promotor; (2) a situação profissional dos docentes das 

AEC; (3) os constrangimentos das Escolas na aplicação das AEC; (4) a pertinência de repensar o 

Programa das AEC. 
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(1) Implementação das AEC: implicações e limitações para o Promotor - a implementação 

do Programa das AEC potenciou o desenvolvimento da equipa responsável pelo domínio da 

educação na CMP. No entanto, esse desenvolvimento esteve, também, associado a alguma 

“convulsão” interna: houve necessidade de, com os mesmos meios e recursos, se constituir mais 

uma equipa de trabalho, multidisciplinar e especializada no Programa. A esta equipa, para além 

das atribuições profissionais que cada um dos seus elementos já tinha e manteve 

individualmente, foram acometidas as competências de planeamento, gestão, acompanhamento 

e avaliação do Programa.  

O Programa potenciou, ainda, uma dimensão que vinha sendo alvo de investimento 

particular e transversal a toda a equipa: a promoção do envolvimento direto com a comunidade 

educativa. Desta forma, os professores, os pais e encarregados de educação e as entidades locais 

(parcerias) passaram a assumir um papel mais preponderante em todo o processo educativo. Por 

outro lado, e como já explicitado, o objetivo “procura de qualidade” era constante em toda a 

atuação do DMEJ.  

Ora, até ao final do ano letivo 2007/2008, relativamente às parcerias estabelecidas com 

as entidades responsáveis pela contratação de docentes e supervisão pedagógica do Programa, a 

CMP tinha total liberdade de escolha. Em 2008, com a entrada em vigor do Código de Contratação 

Pública, a autonomia que a CMP tinha e que lhe permitia selecionar os parceiros com os quais 

pretendia trabalhar, perdeu-se! Efetivamente, se por um lado a entrada em vigor do referido 

código veio aportar uma efetiva oportunidade para todas as entidades passíveis de prestar um 

serviço, associada à possibilidade de se conseguirem alcançar preços de mercado mais 

competitivos, na prática, as AEC no município do Porto, perderam, do meu ponto de vista e no 

ano letivo de 2008/2009, um pouco da sua identidade. Entendo que, nesse ano letivo, o 

direcionamento dos esforços e tempo de trabalho da equipa CMP das AEC foi prejudicado, dado 

que maioritariamente focado no controlo e supervisão do cumprimento do caderno de encargos; 

e ao trabalho com cada uma das entidades contratualizadas, na tentativa de fazer prevalecer os 

critérios pedagógicos em detrimento dos critérios “economicistas”. A aprendizagem verificada 

nesse ano de transição provocou um salto qualitativo no ano letivo seguinte, tendo sido já 

exequível uma maior aproximação de objetivos comuns (essencialmente pedagógicos mas 

também remuneratórios para os docentes das AEC). 

(2) A situação profissional dos docentes das AEC – O Ministério da Educação, ao lançar o 

Programa das AEC, delegou nas autarquias uma competência que, até à data, lhe competia em 

exclusivo: a da contratação de docentes. Abriu, dessa forma, a porta para a existência de uma 

situação de completa desigualdade e disparidade entre profissionais “iguais” dentro da Escola. 
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Ora, o entendimento político da CMP nesta matéria foi o de não assumir a contratação direta de 

profissionais que seriam afetos a um Programa do ME, cuja continuidade no tempo e na forma se 

desconhecia. Entendeu ainda que deveria recorrer-se à contratação de empresas que, entretanto, 

se haviam “especializado” neste tipo de serviços.  

Dessa forma, a verba que o ME transferia para a CMP era, na sua maioria (à exceção da 

verba destinada à aquisição de livros e demais material pedagógico de apoio às AEC), canalizado 

para esta prestação de serviços. Criou-se, pois, uma situação que, por vezes, assumia proporções 

difíceis de controlar: se por um lado, os docentes das AEC sentiam que trabalhavam para as 

“Escolas da CMP”, por outro, não tinham qualquer ligação formal ou vínculo a essa entidade. Ora, 

sempre que a empresa prestadora de serviços incumpria nas obrigações para com esses 

profissionais, “caíam” sobre a CMP as ameaças de greve, manifestações e demais formas de 

pressão por parte dos profissionais que deveriam ter asseguradas e garantidas condições de 

trabalho adequadas.  

De facto, e tal como Magalhães e Lopes (2011) explicitam, verificava-se numa mesma 

Escola a coexistência de dois regimes laborais em que um era uma espécie de versão 

depauperada do outro em matéria de condições de acesso ao emprego. Por parte dos professores 

titulares de turma, verificava-se estabilidade no trabalho, usufruto de regalias e possibilidade de 

evolução na carreira. Por parte dos professores das AEC o trabalho era inseguro, temporário, 

parcial e mal remunerado. Também a qualificação e preparação destes profissionais para a 

implementação das AEC se traduziu num efetivo problema que, em muito, considero ter 

prejudicado os resultados da implementação das AEC. Na realidade, o facto de um número 

significativo de docentes de AEC ter experiência pedagógica reduzida ou até inexistente, 

associado ao facto de as empresas prestadoras de serviço e responsáveis pela sua contratação 

resistirem à aposta na formação (sobretudo ao nível de práticas pedagógicas) destes profissionais 

implicou, por parte do promotor do Programa, o repensar das condições de contratualização.  

Com efeito, o caderno de encargos passou a prever a obrigatoriedade do cumprimento da 

tabela salarial dos docentes; o pagamento de formação inicial e contínua; as horas destinadas a 

reuniões com os colegas titulares de turma. Havia ainda que trabalhar em conjunto com o ME no 

sentido da autorização para a flexibilização de horários de implementação das AEC. Só dessa 

forma se conseguiria aumentar o número de turmas e de horas de trabalho para cada professor 

em cada escola. Só assim se conseguiria caminhar no sentido da identidade profissional dos 

professores das AEC e no sentido da sua identificação e sentimento de pertença à 

Escola/Agrupamento. 
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(3) Os constrangimentos das Escolas na aplicação das AEC – Para além das características 

físicas das Escolas (variáveis de estrutura) que não estavam, aquando do lançamento do Programa 

das AEC, adaptadas a tal desafio, também as variáveis de processo dificultaram a implementação 

das AEC. Do mesmo modo, os professores titulares de turma necessitavam uma atenção 

particular, na medida em que a sua atitude global face ao Programa das AEC: “moderadamente 

positiva”, podia não favorecer a sua implementação.  

Por outro lado, o facto de o Programa ter sido implementado por Despacho Ministerial, 

assumindo a CMP um papel preponderante na sua implementação, e a entrada de novos 

profissionais na Escola para trabalhar com os “seus” alunos, não promoveu nos primeiros anos, 

uma adesão e atitude de abertura, colaboração e partilha por parte dos professores titulares de 

turma. Ao serem confrontados com a inevitabilidade da partilha do seu espaço, da sua turma, dos 

seus alunos, com outros professores ao longo de todo o ano letivo, por vezes a resposta não era a 

mais positiva. Havia pois, por parte da CMP, que trabalhar com os órgãos de gestão dos 

Agrupamentos de Escola, no sentido da promoção da articulação horizontal entre os profissionais 

de cada estabelecimento de ensino e também vertical, com os professores das diversas áreas 

disciplinares (comuns às AEC) dos 2º e 3º ciclo. 

(4) A pertinência de repensar o Programa das AEC – a participação da equipa da CMP 

responsável pela implementação das AEC nas reuniões de Conselho Geral dos AE, as reuniões de 

acompanhamento das AEC que se levavam a cabo, mensalmente, com cada um dos parceiros; os 

contactos diários com os AE; as avaliações semestrais que a Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento do Programa efetuava e os resultados da avaliação externa, permitiam retirar 

conclusões francamente animadoras e positivas acerca do seu desenvolvimento.  

Era inquestionável a importância que os pais atribuíam às AEC. Valorizavam o caráter 

formativo e de preparação no domínio de cada AEC, sem desvalorizarem, no entanto, a função de 

“guarda dos filhos” em contexto confiável. No entanto, entendo que havia, ainda, margem de 

progressão. Era necessário investir-se no caráter inovador das AEC. AEC que não inovassem, que 

não estimulassem, ou que fossem uma repetição de outras (trabalhadas em ciclos de educação 

mais básicos), foram percecionadas como não promotoras de novas aprendizagens e avaliadas 

negativamente. Havia assim que apostar na reestruturação dos planos curriculares das AEC, de 

acordo com a especificidade dos alunos ao longo do 1º CEB. O caso do inglês era, do meu ponto 

de vista, o mais preocupante na medida em que, sendo as AEC de oferta obrigatória, eram, no 

entanto, de frequência facultativa. Ora, parece-me existir uma total incoerência entre estes 

princípios, principalmente em matéria do ensino do inglês. Se, por um lado se defende a 

necessidade de partilha de informação ao nível dos dois primeiros ciclos de escolaridade, por 
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forma a assegurar que quando os alunos se matricularem no 2º CEB, exista uma continuidade na 

aprendizagem do inglês, por outro lado, proporciona-se – com o caráter facultativo da frequência 

do inglês – uma total disparidade e desigualdade de evolução e preparação das crianças aquando 

da chegada ao 5º ano de escolaridade. Seria, talvez, de ponderar a inclusão da aprendizagem do 

inglês no programa curricular do 1º CEB.  

Entendo ainda que, independentemente de continuarem as autarquias a promover as 

AEC, se deverá apostar numa maior flexibilização e autonomia dos AE em matéria de opção pela 

tipologia das atividades a implementar, e até na seleção e contratualização dos docentes. As AEC 

poderiam assumir, dessa forma, um papel “menos escolarizante” e mais adaptado à educação 

não formal, valorizando novas formas de exploração do mundo e de promoção da criatividade. 

Na realidade, com o meu envolvimento neste projeto sempre procurei assumir que não se 

trata de ter “mais escola” mas antes proporcionar “melhor escola”, com contextos e processos 

desenvolvimentalmente adequados para a toda a comunidade educativa!  
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Anexo 1 
 

Inquérito sobre o impacto e implementação das atividades de enriquecimento curricular 
 

– versão alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que idade tens?   �   Tenho ____ anos. 

Eu sou uma rapariga            Eu sou um rapaz                         

Que actividades tens na escola? 

 Desporto                     Dramática                    Plástica                        Música                

 
Informática           Inglês                                  Matemática        Outra                    

Qual: _____________________ 

     

A) Gostas do Carnaval? 

 

 

   

 

 

 

1 - Gostas das aulas de Música? 

 

2 - Achas que nas aulas de música aprendes coisas novas? 

 

 

 

 

 

3 - Em casa, conversas sobre o que fazes nas aulas de Música? 

 

 

 

 

 

4 - Os teus pais acham importante que tu tenhas aulas de Música? 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

8 
- 

Se tu pudesses escolher, tinhas ou não tinhas aulas de Música? 

 

Não tinha aulas de Música                                
 
Tinha aulas de Música                                        

 

 

   

 

 

 

Muito obrigado pela tua ajuda. ☺ 

 
 

5 - Como é que tu te comportas nas aulas de Música? 

 

 

 

 

 

6 - E os teus colegas, como se comportam nas aulas de Música? 

 

 

 

 

 

7 - 
Agora queremos saber quanto é que gostas das aulas que tens. Tens aí à tua frente as tuas 
disciplinas. Agora coloca no pódio cada uma delas. A que gostas mais fica no lugar mais alto do 
pódio, depois colocas as outras no 2º e 3º lugar. 

 

 

1º 

2º 

3º 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Que idade tens?   �   Tenho ____ anos. 

Eu sou uma rapariga            Eu sou um rapaz                         

Que actividades tens na escola? 

 Desporto                     Dramática                    Plástica                        Música                

 

Informática           Inglês                                  Matemática        Outra                    

Qual: _____________________ 

 

A) Gostas do Carnaval? 

 
 
   
 
 

 

1 - Gostas das aulas de Música? 

 

2 -  Achas que as aulas de Música são importantes para o teu desenvolvimento? 

 
 
 
 
 

3 - 
Achas que aquilo que fazes nas aulas de Música te pode ajudar nas outras coisas que tens de 
aprender na escola? 

 
 
 
 
 

4 - Achas que nas aulas de música aprendes coisas novas? 

 
 
 
 
 
 

Não são nada 
importantes 

São pouco 
importantes 

São mais ou menos 
importantes 

São 
importantes 

São muito 
importantes 

Não ajuda nada Ajuda pouco Ajuda  
mais ou menos 

Ajuda Ajuda muito 

Não aprendo 
coisas novas 

Aprendo poucas 
coisas novas 

Aprendo algumas   
coisas novas 

Aprendo bastantes  
coisas novas 

Aprendo muitas 
coisas novas 

Não gosto nada Gosto pouco Gosto  
mais ou menos 

Gosto     Gosto muito 

Não gosto nada Gosto pouco Gosto  
mais ou menos 

Gosto     Gosto muito 



 
 

   

 

 

 

 

5 - Achas que o que aprendes nas aulas de Música te ajuda a ser melhor aluno ou aluna? 

 
 
 
 
 

6 - Em casa, conversas sobre o que fazes na escola? 

 
 
 
 
 

7 - Em casa, conversas sobre o que fazes nas aulas de Música? 

 
 
 
 
 

8 - Os teus pais acham importante que tu tenhas aulas de Música? 

 
 
 
 
 

9 - Os teus outros professores acham importante que tenhas aulas de Música? 

 
 
 
 
 

10- Como é que tu te comportas nas aulas de Música? 

 
 
 
 
 

11- E os teus colegas, como se comportam nas aulas de Música? 

 
 
 
 
 
 

Não ajuda nada Ajuda pouco Ajuda  
mais ou menos 

Ajuda  Ajuda muito 

Nunca converso Converso 
poucas vezes 

Converso                   
algumas vezes  

Converso 
bastantes vezes  

Converso             
muitas vezes 

Não acham nada 
importante 

Acham pouco 
importante 

Acham mais ou menos 
importante 

Acham 
importante 

Acham muito 
importante 

Comportam-se 
muito mal 

Comportam-se 

mal 

Comportam-se  
mais ou menos 

Comportam-se 
bem 

Comportam-se 
muito bem 

Comporto-me 
muito mal 

Comporto-me 
mal 

Comporto-me         
mais ou menos 

Comporto-me 
bem 

Comporto-me 
muito bem 

Não acham nada 
importante 

Acham pouco 
importante 

Acham mais ou menos 
importante 

Acham 
importante 

Acham muito 
importante 

Nunca converso Converso 
poucas vezes 

Converso                      
algumas vezes 

Converso 
bastantes vezes  

Converso        
muitas vezes 



 
 

   

 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14- Se tu pudesses escolher, tinhas ou não tinhas aulas de Música? 

 
Não tinha aulas de Música   
 
Tinha aulas de Música    

 

 
   
 

Muito obrigado pela tua ajuda. ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 

12- 
Achas que a maneira como a tua turma se comporta nas aulas de Música faz com que as aulas 
corram bem ou mal? 

 
 
 
 
 
 

13- 
Agora queremos saber quanto é que gostas das aulas que tens. Tens aí à tua frente as tuas 
disciplinas. Agora coloca no pódio cada uma delas. A que gostas mais fica no lugar mais alto do 
pódio, depois colocas as outras no 2º e 3º lugar. 

 

Faz com que corram 
muito mal 

Faz com que corram 
mal 

Faz com que corram 
mais ou menos 

 

Faz com que corram 
bem 

Faz com que corram 
muito bem 

 

 

1º 

2º 

3º 



 
 

   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 
 

Inquérito sobre o impacto e implementação das atividades de enriquecimento curricular  
 

– versão pais 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inquérito Sobre Actividades de Enriquecimento Currícular 

 

Ex.mo(a) Sr.(Sra.), 

 

 Este questionário que lhe fizemos chegar através do(a) seu(sua) filho(a), faz parte de um estudo acerca 

das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’S). A investigação resulta da colaboração entre a Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e a Câmara Municipal do Porto. Como verá 

adiante, é nosso objectivo conhecer a sua opinião sobre vários aspectos relacionados com as aulas de 

Enriquecimento Curricular.  

 

O questionário deve ser respondido apenas por um dos pais. Se o(a) aluno(a) não vive com os pais, as 

respostas devem ser dadas pela pessoa que assume o papel de encarregado(a) de educação.  

 

 O questionário deve ser entregue na escola, utilizando o envelope fechado. Mesmo que opte por não 

responder ao questionário, agradecemos que o devolva.  

 

A resposta ao questionário é anónima, não tendo a pessoa que responde que se identificar em nenhum 

momento. A informação recolhida é confidencial e apenas a equipa de investigação tem acesso a ela. 

 

A sua resposta a este questionário é muito importante para a realização do estudo. Agradecemos desde 

já a sua colaboração. 



 
 

   

 

 
 

Instruções de preenchimento 

 

Como poderá constatar, não existem respostas certas ou erradas às perguntas deste questionário. O 

que lhe pedimos é a sua opinião pessoal sobre diferentes aspectos relacionados com a respectiva actividade 

e enriquecimento curricular. Por favor, leia atentamente todas as questões e dê a sua resposta sincera a 

cada uma. 

Na maioria das questões pedimos que responda escolhendo entre 5 opções. Estas opções estão 

organizadas numa escala gradual, de uma ponta para a outra. Deve colocar uma cruz (⌧) na opção que 

melhor corresponde à sua opinião. 

 

Um exemplo: 

Para a sua saúde, em que medida acha que é importante comer legumes? 

 

Não é nada importante 

 

É pouco importante 

 
É mais ou menos 

importante 

 

É importante 

 

É muito importante 

     

 

A sua opinião poderia ser que comer legumes “não é nada importante”. Caso assim fosse, deveria 

colocar uma cruz (⌧) no quadrado respectivo: o primeiro a contar da esquerda. Se achasse “pouco 

importante”, então teria que colocar a cruz no quadrado a seguir. Ou seja, quanto mais achasse que é 

importante para a sua saúde comer legumes, mais a sua cruz deveria ser colocada para a direita. O máximo 

da escala é a opinião de que “É muito importante”.  

 

No questionário, as escalas de resposta variam consoante a opinião que lhe pedimos, mas a forma de 

responder é semelhante à deste exemplo.  

 

 

 

 

 



 
 

   

 
 

 
 
 

Responda às questões deste quadro apenas se for o pai ou a mãe do(a) aluno(a). 

Relativamente a si, responda às questões seguintes: 

    Idade _______     

    Sexo: Masculino           Feminino           Escolaridade: _______________________ 

 

Se não for o pai ou a mãe do(a) aluno(a), indique abaixo qual é a situação. 

__________________________________________________________________________________ 

 

1 – Acha que o seu filho gosta destas aulas? 

 

Não gosta nada 

 

Gosta pouco 

 
Gosta  

mais ou menos 

 

Gosta 

 

Gosta muito 

     

2 – Acha que estas aulas são importantes para o desenvolvimento global do(a) seu(sua) filho(a)? 

 
Não são nada 
importantes 

 
São pouco 
importantes 

 
São mais ou menos 

importantes 

 

São importantes 

 
São muito 

importantes 
     

3 – Achas que estas aulas ajudam o(a) seu(sua) filho(a) nas outras actividades escolares? 

 

Não ajudam nada 

 

Ajudam pouco 

 
Ajudam 

mais ou menos 

 

Ajudam 

 

Ajudam muito 

     

4 – Em que medida conhece o que se faz nestas aulas? 

 
Conheço muito mal 

 
Conheço mal 

 
Conheço  

mais ou menos 

 
Conheço bem 

 
Conheço muito bem 

     

 

5 - Queremos agora saber como tem obtido informação acerca do que se faz nestas aulas. Assim, diga com que 
frequência utiliza cada uma das possibilidades apresentadas a seguir. 

 

5.1 – Tenho obtido informação através da escola. 

 
Nunca 

 
Poucas vezes 

 
Algumas vezes 

 
Muitas vezes 

 
Sempre 

     

5.2 – Tenho obtido informação através de conversas com outros pais. 

 
Nunca 

 
Poucas vezes 

 
Algumas vezes 

 
Muitas vezes 

 
Sempre 

     

 
 
 



 
 

   

 
 

 
 

5.3 – Tenho obtido informação através do que o(a) meu(minha) filho(a) conta em casa. 

 
Nunca 

 
Poucas vezes 

 
Algumas vezes 

 
Muitas vezes 

 
Sempre 

     

 

6 – Do que sabe, como tem sido o comportamento dos alunos nestas aulas? 

 
Comportam-se  

muito mal 

 
Comportam-se 

mal 

 
Comportam-se 
mais ou menos 

 
Comportam-se 

bem 

 
Comportam-se 

muito bem 
     

7 – Do que sabe, como avalia a forma como têm corrido as actividades destas aulas? 

 
Têm corrido 
muito mal 

 
Têm corrido 

mal 

 
Têm corrido 

mais ou menos 

 
Têm corrido 

bem 

 
Têm corrido 
muito bem 

     

8 – Qual o seu grau de satisfação com a participação do(a) seu(sua) filho(a) nestas aulas? 

 
Totalmente 
insatisfeito 

 
Insatisfeito 

 
Mais ou menos 

satisfeito 

 
Satisfeito 

 
Totalmente 
satisfeito 

     

9 – Que impressão tem acerca do(a) professor(a) destas aulas: 

 
Muito má 
impressão 

 
Má 

impressão 

 
Nem boa 

nem má impressão 

 
Boa 

impressão 

 
Muito boa 
impressão 

     

 

10 – Queremos agora saber a importância que tiveram os motivos que se seguem, para que inscrevesse o(a) seu(sua) 
filho(a) nestas aulas 

 

10.1 – Porque o meu(minha) filho(a) gosta de actividades ligadas a estas aulas 

 
Nada 

importante 

 
Pouco 

importante 

 
Mais ou menos 

importante 

 
Importante 

 
Muito 

importantes 
     

10.2 – Preparar o meu(minha) filho(a) para as aulas que terá mais tarde na escola 

 
Nada 

importante 

 
Pouco 

importante 

 
Mais ou menos 

importante 

 
Importante 

 
Muito 

importantes 
     

10.3 – Assegurar a guarda do(a) meu(minha) filho(a) durante esse período.  

 
Nada 

importante 

 
Pouco 

importante 

 
Mais ou menos 

importante 

 
Importante 

 
Muito 

importantes 
     

 
 
 



 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.4 – Porque é gratuito.  

 
Nada 

importante 

 
Pouco 

importante 

 
Mais ou menos 

importante 

 
Importante 

 
Muito 

importantes 
     

 

11 – Relativamente ao horário de funcionamento das AEC, como caracteriza a preferência do(a) seu(sua) filho(a)? 

 
Gosta muito mais  

de manhã 

 
Gosta mais 
de manhã 

 
É indiferente 

 
Gosta mais 

de tarde 

 
Gosta muito mais 

de tarde 
   

 
Não se aplica 

  

 

 

12 – Na sua opinião, tendo em conta todas as atividades escolares, as AEC funcionam… 
(Por favor, responda mesmo que na escola do seu filho não exista a possibilidade de aulas nos dois turnos) 

 
Muito melhor 

de manhã 

 
Melhor de 

manhã 

 
É indiferente 

 
Melhor de 

tarde 

 
Muito melhor 

de tarde 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecidos pela sua colaboração. 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 3 

 
Inquérito sobre o impacto e implementação das atividades de enriquecimento curricular 

 
– versão professores (professores titulares de turma e prof. de AEC) e auxiliares de ação educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inquérito Sobre o Impacto e Implementação das Actividades de Enriquecimento Curricular  

 

Caro Professor ou Auxiliar de Acão Educativa, 

  

No âmbito de um projecto de investigação conduzido pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto, enquadrado por um protocolo estabelecido entre esta entidade, o Instituto 

Superior de Ciências da Saúde - Norte e a Câmara Municipal do Porto, pedimos a sua colaboração respondendo 

ao questionário que se apresenta nas páginas seguintes. 

Uma das linhas desta investigação incide na avaliação do impacto das Actividades de Enriquecimento 

Curricular junto dos vários intervenientes no processo educativo. Pedimos agora a sua colaboração, enquanto 

professor titular de alunos que frequentam Actividades de Enriquecimento Curricular ou enquanto auxiliar de 

ação educativa desses mesmos alunos. 

Neste questionário pedimos que nos dê a sua opinião a propósito do impacto das AEC, mas também 

acerca de um conjunto de aspectos relativos à sua implementação.  

 

A resposta ao questionário é anónima, e a informação recolhida é confidencial. 

 

A sua resposta a este questionário é muito importante para a nossa investigação. Agradecemos desde já a 

sua colaboração. 



 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruções de preenchimento 

 

Como poderá constatar, não existem respostas certas ou erradas às perguntas deste questionário. O que 

lhe pedimos é a sua opinião pessoal sobre diferentes aspectos relacionados com as aulas de AEC. Por favor, 

leia atentamente todas as questões e dê a sua resposta sincera a cada uma. 

Na maioria das questões pedimos que responda escolhendo entre 5 opções. Estas opções estão 

organizadas numa escala gradual, de um extremo ao outro. Deve colocar uma cruz (⌧) na opção que melhor 

corresponde à sua opinião. 

 

Um exemplo: 

 

 Em que medida acha que é importante para a sua saúde comer legumes? 

Não é nada importante É pouco importante 
É mais ou menos 

importante 
É importante É muito importante 

     

 
 

A sua opinião poderia ser que comer legumes “não é nada importante”. Se assim fosse, deveria colocar 

uma cruz (⌧) no quadrado respectivo: o primeiro a contar da esquerda. Se achasse “pouco importante”, 

então teria que colocar a cruz no quadrado a seguir. Ou seja, quanto mais achasse que é importante para a 

sua saúde comer legumes, mais a sua cruz deveria ser colocada para a direita. O máximo da escala é a opinião 

de que “É muito importante”.  

 

No questionário, as escalas de resposta variam consoante a opinião que lhe pedimos, mas a forma de 

responder é semelhante à deste exemplo.  



 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

Relativamente a si, responda às questões seguintes: 

       Idade _______    Sexo: masculino     feminino  

 

Para as questões que se seguem pretendemos que avalie alguns dos aspectos das aulas de AEC. Tome como 

referência as aulas de AEC que conhece dos alunos dos quais é professor titular. 

 

1 - Fazendo uma apreciação global, acha que os alunos gostam de frequentar as AEC? 

 Não gostam nada Gostam pouco 
Gostam                           

mais ou menos 
Gostam Gostam muito 

      

2 - Acha que as aulas de AEC desenvolvem o gosto dos alunos pelas áreas sobre as quais incidem? (Pelas 
artes, pela ciência, pela matemática, pelo deporto, pela informática, pelo inglês) 

 Não desenvolvem 
nada 

Desenvolvem pouco 
Desenvolvem         

mais ou menos 
Desenvolvem Desenvolvem   muito 

      

3 -  Acha que as AEC são importantes para o desenvolvimento global dos alunos? 

 Não são nada 
importantes 

São pouco 
importantes 

São mais ou menos 
importantes 

São importantes São muito importantes 

      

4 - Acha que as AEC ajudam o aluno nas outras actividades escolares? 

 Não ajudam nada Ajudam pouco 
Ajudam                           

mais ou menos 
Ajudam Ajudam muito 

      

5 - 
Do que sabe, e numa apreciação geral, qual acha que é o grau de conhecimento dos pais acerca das 
AEC? 

 Conhecem muito mal Conhecem mal 
Conhecem                 

mais ou menos 
Conhecem bem Conhecem muito bem 

      

6 - 
Numa apreciação geral, com que frequência os pais dos alunos contactaram consigo a propósito das 
AEC? 

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Bastantes vezes Muitas vezes 

      

7 - 
Numa apreciação geral, com que frequência acha que os pais dos alunos contactaram com outras 
pessoas da escola a propósito das AEC? 

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Bastantes vezes Muitas vezes 

      



 
 

   

 
 
 

8 - Numa apreciação de conjunto, como caracteriza o comportamento dos alunos nas AEC? 

 Comportam-se     
muito mal 

Comportam-se mal 
Comportam-se       
mais ou menos 

Comportam-se bem 
Comportam-se    

muito bem 

      

9 - Numa apreciação de conjunto, como caracteriza o comportamento dos alunos na escola em geral? 

 Comportam-se     
muito mal 

Comportam-se mal 
Comportam-se       
mais ou menos 

Comportam-se bem 
Comportam-se    

muito bem 

      

10 - Como avalia a forma como decorreram as AEC? 

 Correram muito mal Correram mal 
Correram                

mais ou menos 
Correram bem Correram muito bem 

      

11 - Qual o seu grau de satisfação com o envolvimento dos alunos nas AEC? 

 Totalmente 
insatisfeito(a) 

Insatisfeito(a) 
Mais ou menos 

satisfeito(a) 
Satisfeito(a) 

Totalmente 
satisfeito(a) 

      

      

 

 
 
 

Abaixo apresentamos-lhe um conjunto de aspectos referentes às Actividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC). Solicitamos-lhe agora a sua opinião sobre cada um desses aspectos. Quando tal se aplicar, 

deverá responder relativamente à escola onde exerce predominantemente a sua actividade. 

  A forma de resposta é comum a todas as questões. Pretendemos que avalie cada aspecto listado numa 

escala de nove pontos, que varia entre os extremos “Avalio muito negativamente” e “Avalio muito 

positivamente”. Portanto, quanto mais para a direita colocar a cruz (⌧), mais positivamente avalia a dimensão 

apresentada. O quadrado central corresponde a uma avaliação “nem negativa nem positiva”. 

 

 

 

1. A adequação do espaço ao número de crianças inscritas nas AEC          

2. A iluminação da sala de AEC          

3. A ventilação e arejamento da sala de AEC          

4. O controlo da temperatura da sala de AEC          

5. A acústica da sala de AEC           

6. O estado de conservação da sala onde decorrem as AEC          

7. A limpeza e manutenção da sala de AEC          

8. O estado de conservação do mobiliário da sala de AEC          

 

Avalio muito 
negativamente  

Avalio muito 
positivamente 

Avalio  nem 
negativamente, 

nem positivamente  



 
 

   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

9. A limpeza e manutenção do mobiliário da sala de AEC          

10. A quantidade de mobiliário básico (mesas, cadeiras) na sala de 
AEC 

         

11. A adequação do mobiliário para as actividades de AEC          

12. O conforto do mobiliário da sala de AEC          

13. A quantidade de materiais para as actividades das aulas de AEC          

14. A condição e estado de conservação dos materiais que o 
professor de AEC pode utilizar 

         

15. A adequação dos materiais de AEC à idade das crianças          

16. A variedade de materiais que o professor de AEC pode utilizar          

17. O mobiliário para os professores de AEC guardarem os seus 
objectos pessoais 

         

18. Adequação do espaço para convívio entre profissionais          

19. A adequação do espaço para os professores de AEC planificarem 
a sua actividade 

         

20. A adequação do espaço para reuniões de trabalho envolvendo 
professores de AEC 

         

21. A supervisão da entrada das crianças no recinto escolar          

22. A supervisão da saída das crianças da escola          

23. A segurança dos alunos no interior do edifício da escola (nas 
salas, corredores, refeitório, etc) 

         

24. A segurança dos alunos no espaço de recreio da escola          

25. A segurança dos alunos no espaço envolvente da escola          

26. A segurança dos professores de AEC no interior do edifício da 
escola (nas salas, corredores, refeitório, etc) 

         

27. A segurança dos professores de AEC no espaço de recreio da 
escola 

         

28. A segurança dos professores de AEC no espaço envolvente da 
escola 

         

30. O cuidado do pessoal auxiliar com aspectos desenvolvimentais 
das crianças 

         

31. A adequação da supervisão dos alunos por parte do pessoal 
auxiliar 

         

32. O pessoal auxiliar enquanto modelo de competências sociais 
(são calmos, bons ouvintes, simpáticos, etc) 

         

Avalio muito 
negativamente  

Avalio muito 
positivamente 

Avalio  nem 
negativamente, 

nem positivamente  



 
 

   

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

33. A partilha de informação entre pais e professores de AEC          

34. O estabelecimento de oportunidades para a participação dos 
pais nas actividades de AEC 

         

35. O valor atribuído pelos pais às AEC          

36. Integração da diversidade sócio-cultural das famílias nas 
actividades de AEC (minorias étnicas, nível socioeconómico, etc) 

         

37. A promoção da tomada de iniciativa dos alunos nas AEC          

38. A estimulação da criatividade dos alunos nas AEC          

39. A promoção da autonomia dos alunos nas AEC          

40. Estabelecimento de limites comportamentais apropriados com 
os alunos na sala de AEC 

         

41. As interacções entre o pessoal auxiliar e os alunos          

42. As interacções entre alunos (cooperação, partilha, respeito, etc)          

43. As interacções entre o professor de AEC e os alunos das AEC          

43. As interacções entre os alunos e os professores das actividades 
curriculares regulares 

         

45. As interacções entre o pessoal auxiliar e os professores de AEC          

46. As interacções entre os professores de AEC e os restantes 
professores  

         

47. A partilha de informação entre os profissionais relativamente às 
crianças 

         

48. As oportunidades que os professores de AEC têm para conhecer 
as necessidades e interesses dos seus alunos 

         

49. O tempo destinado pela escola para a comunicação entre os 
profissionais que lidam com as mesmas crianças 

         

50. A articulação entre os professores das AEC e os professores 
titulares de turma 

         

51. O planeamento conjunto das actividade de AEC com o professor 
titular de turma 

         

52. A criação de oportunidade para discutir e reflectir com o 
professor titular de turma acerca das AEC 

         

53. A adequação da proporção pessoal auxiliar / alunos          

54. A adequação da proporção professor de AEC / criança nas AEC          

55. A adequação entre as AEC e o projecto educativo da escola          

Avalio muito 
negativamente  

Avalio muito 
positivamente 

Avalio  nem 
negativamente, 

nem positivamente  



 
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

56. O cuidado na partilha e transição entre espaços das AEC e 
restantes actividades 

         

57. A adequação dos horários das AEC ao desenvolvimento da 
actividade docente em AEC 

         

58. A adequação dos horários das AEC no contexto do horário 
escolar dos alunos 

         

60. A adequação da composição das turmas das AEC          

61. A qualidade da relação dos professores de AEC com a respectiva 
entidade patronal 

         

62. A estabilidade profissional dos professores de AEC          

63. O suporte proporcionado pela respectiva entidade patronal para 
o exercício da actividade dos professores de AEC 

         

64. As oportunidades de formação profissional para os professores 
de AEC proporcionadas pela entidade patronal 

         

65. O cumprimento do contrato laboral dos professores de AEC por 
parte da entidade patronal 

         

66. A informação facultada pela entidade patronal acerca das 
orientações programáticas do projecto de AEC 

         

 

 

Se assim o entender, deixe nas linhas abaixo o seu comentário em relação às aulas de AEC. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
 
 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

Avalio muito 
negativamente  

Avalio muito 
positivamente 

Avalio  nem 
negativamente, 

nem positivamente  



 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inquérito Sobre a Implementação da Actividade de Enriquecimento Curricular  

– Expressão Musical – 

 

Caro Professor, 

  

No âmbito de um projecto de investigação conduzido pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade do Porto, enquadrado por um protocolo estabelecido entre esta entidade, o Instituto 

Superior de Ciências da Saúde - Norte e a Câmara Municipal do Porto, pedimos a sua colaboração respondendo 

ao questionário que se apresenta nas páginas seguintes. 

Uma das linhas desta investigação incide na avaliação do impacto das Actividades de Enriquecimento 

Curricular – Expressão Musical - junto de vários intervenientes no processo educativo. Pedimos agora a sua 

colaboração, enquanto professor que assegura, no presente ano lectivo, Actividades de Enriquecimento 

Curricular, no domínio da Expressão Musical. 

Neste questionário pedimos que nos dê a sua opinião a propósito do impacto da AEC de Expressão 

Musical, mas também acerca de um conjunto de aspectos relativos à sua implementação.  

 

A resposta ao questionário é anónima, e a informação recolhida é confidencial. 

 

A sua resposta a este questionário é muito importante para a nossa investigação. Agradecemos desde já a 

sua colaboração. 



 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruções de preenchimento 

 

Como poderá constatar, não existem respostas certas ou erradas às perguntas deste questionário. O que 

lhe pedimos é a sua opinião pessoal sobre diferentes aspectos relacionados com as aulas de Expressão 

Musical (EM). Por favor, leia atentamente todas as questões e dê a sua resposta sincera a cada uma. 

Na maioria das questões pedimos que responda escolhendo entre 5 opções. Estas opções estão 

organizadas numa escala gradual, de uma ponta para a outra. Deve colocar uma cruz (⌧) na opção que 

melhor corresponde à sua opinião. 

 

Um exemplo: 

 

 Em que medida acha que é importante para a sua saúde comer legumes? 

                                           
Não é nada 
importante 

                                     
É pouco 

importante 

É mais ou 
menos 

importante 

                                 
É importante 

                                       
É muito 

importante 

     

 
 

A sua opinião poderia ser que comer legumes “não é nada importante”. Se assim fosse, deveria colocar 

uma cruz (⌧) no quadrado respectivo: o primeiro a contar da esquerda. Se achasse “pouco importante”, 

então teria que colocar a cruz no quadrado a seguir. Ou seja, quanto mais achasse que é importante para a 

sua saúde comer legumes, mais a sua cruz deveria ser colocada para a direita. O máximo da escala é a opinião 

de que “É muito importante”.  

 

No questionário, as escalas de resposta variam consoante a opinião que lhe pedimos, mas a forma de 

responder é semelhante à deste exemplo.  



 
 

   

 
 

 
 
 
 
 

Relativamente a si, responda às questões seguintes: 

    Idade _______    Sexo: masculino     feminino         

    Quantas horas semanais de AEC assegurou: _______ (se o valor não tiver sido constante dê um valor médio aproximado)              

    Em quantas escolas assegurou AEC: _______ 

    Na escola onde teve mais turmas, quantas horas semanais assegurou: _______ (idem nota anterior) 

 

Para as questões que se seguem pretendemos que avalie alguns dos aspectos das aulas de EM. Se tiver 

desenvolvido a sua actividade em mais do que uma escola, responda relativamente àquela onde trabalhou mais 

frequentemente. 

 

1 - Fazendo uma apreciação global, acha que os alunos gostam das aulas de EM? 

                                   
Não gostam nada 

                                
Gostam pouco 

Gostam                           
mais ou menos 

                               
Gostam  

                               
Gostam muito 

      

2 - Acha que as aulas de EM desenvolvem o gosto pela Música nos alunos?  

 Não desenvolvem 
nada 

Desenvolvem  pouco Desenvolvem      mais 
ou menos 

   Desenvolvem  Desenvolvem   muito 

      

3 -  Acha que as aulas de EM são importantes para o desenvolvimento global dos alunos? 

 Não são nada 
importantes 

São pouco 
importantes 

São mais ou menos 
importantes 

   São importantes São muito importantes 

      

4 - Acha que as aulas de EM ajudam o aluno nas outras actividades escolares? 

                                   
Não ajudam nada 

                                
Ajudam pouco 

Ajudam                           
mais ou menos 

                               
Ajudam  

                               
Ajudam muito 

      

5 - 
Do que sabe, e numa apreciação geral, qual acha que é o grau de conhecimento dos pais acerca das 
aulas de EM? 

                            
Conhecem muito mal 

                           
Conhecem mal 

Conhecem                 
mais ou menos 

       

Conhecem bem 

                           
Conhecem muito bem 

      

6 - 
Numa apreciação geral, com que frequência os pais dos alunos contactaram consigo a propósito das 
aulas de EM? 

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Bastantes vezes Muitas vezes 

      



 
 

   

 
 
 

 

 
 
 
 
Nota: o restante do questionário é comum aos dos professores titulares de turma ou ao dos auxiliares de ação 
educativa. Como tal optou-se por não colocar em anexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - 
Numa apreciação geral, com que frequência acha que os pais dos alunos contactaram com outras 
pessoas da escola a propósito das aulas de EM? 

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Bastantes vezes Muitas vezes 

      

8 - Numa apreciação de conjunto, como caracteriza o comportamento dos alunos nas suas aulas de EM? 

 Comportaram-se 
muito mal 

Comportaram-se mal Comportaram-se   
mais ou menos 

Comportaram-se bem Comportaram-se 
muito bem 

      

9 - Como avalia a forma como decorreram as actividades das suas aulas de EM? 

 Correram muito mal Correram mal Correram  mais ou 
menos 

Correram bem Correram muito bem 

      

10- Qual o seu grau de satisfação com o envolvimento dos alunos nas actividades de EM? 

 Totalmente 
insatisfeito(a) 

Insatisfeito(a) Mais ou menos 
satisfeito(a) 

Satisfeito(a) Totalmente 
satisfeito(a) 

      

 

Abaixo apresentamos-lhe um conjunto de aspectos a propósito dos quais queremos que faça a sua 

avaliação pessoal. Quando tal se aplicar, deverá uma vez mais responder relativamente à escola onde trabalhou 

mais frequentemente. 

  A forma de resposta é comum a todas as questões. Pretendemos que avalie cada aspecto listado numa 

escala de cinco pontos, que varia entre os extremos “Avalio muito negativamente” e “Avalio muito 

positivamente”. Portanto, quanto mais para a direita colocar a cruz (⌧) relativa à sua opinião mais positivamente 

avalia a dimensão apresentada. O quadrado central corresponde a uma avaliação “nem negativa nem positiva”. 



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 4 
 

Inventário da qualidade do contexto educativo – AEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 
 

 
 
 
 

Inventário da Qualidade do Contexto Educativo para as AEC 
 

 
Abaixo apresentamos-lhe um conjunto de aspectos referentes às Actividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC). Solicitamos-lhe agora a sua opinião sobre cada um desses aspectos. Quando tal se aplicar, 

deverá responder relativamente à escola onde exerce predominantemente a sua actividade. 

  A forma de resposta é comum a todas as questões. Pretendemos que avalie cada aspecto listado numa 

escala de nove pontos, que varia entre os extremos “Avalio muito negativamente” e “Avalio muito 

positivamente”. Portanto, quanto mais para a direita colocar a cruz (⌧), mais positivamente avalia a dimensão 

apresentada. O quadrado central corresponde a uma avaliação “nem negativa nem positiva”. 

 

 

 

1. A adequação do espaço ao número de crianças inscritas nas AEC          

2. A iluminação da sala de AEC          

3. A ventilação e arejamento da sala de AEC          

4. O controlo da temperatura da sala de AEC          

5. A acústica da sala de AEC           

6. O estado de conservação da sala onde decorrem as AEC          

7. A limpeza e manutenção da sala de AEC          

8. O estado de conservação do mobiliário da sala de AEC          

9. A limpeza e manutenção do mobiliário da sala de AEC          

10. A quantidade de mobiliário básico (mesas, cadeiras) na sala de 
AEC 

         

11. A adequação do mobiliário para as actividades de AEC          

12. O conforto do mobiliário da sala de AEC          

13. A quantidade de materiais para as actividades das aulas de AEC          

14. A condição e estado de conservação dos materiais que o 
professor de AEC pode utilizar 

         

15. A adequação dos materiais de AEC à idade das crianças          

16. A variedade de materiais que o professor de AEC pode utilizar          

17. O mobiliário para os professores de AEC guardarem os seus 
objectos pessoais 

         

18. Adequação do espaço para convívio entre profissionais          

19. A adequação do espaço para os professores de AEC planificarem 
a sua actividade 

         

Avalio muito 
negativamente  

Avalio muito 
positivamente 

Avalio  nem 
negativamente, 

nem positivamente  



 
 

   

 
 
 

 
 

20. A adequação do espaço para reuniões de trabalho envolvendo 
professores de AEC 

         

21. A supervisão da entrada das crianças no recinto escolar          

22. A supervisão da saída das crianças da escola          

23. A segurança dos alunos no interior do edifício da escola (nas 
salas, corredores, refeitório, etc) 

         

24. A segurança dos alunos no espaço de recreio da escola          

25. A segurança dos alunos no espaço envolvente da escola          

26. A segurança dos professores de AEC no interior do edifício da 
escola (nas salas, corredores, refeitório, etc) 

         

27. A segurança dos professores de AEC no espaço de recreio da 
escola 

         

28. A segurança dos professores de AEC no espaço envolvente da 
escola 

         

30. O cuidado do pessoal auxiliar com aspectos desenvolvimentais 
das crianças 

         

31. A adequação da supervisão dos alunos por parte do pessoal 
auxiliar 

         

32. O pessoal auxiliar enquanto modelo de competências sociais 
(são calmos, bons ouvintes, simpáticos, etc) 

         

33. A partilha de informação entre pais e professores de AEC          

34. O estabelecimento de oportunidades para a participação dos 
pais nas actividades de AEC 

         

35. O valor atribuído pelos pais às AEC          

36. Integração da diversidade sociocultural das famílias nas 
actividades de AEC (minorias étnicas, nível socioeconómico, etc) 

         

37. A promoção da tomada de iniciativa dos alunos nas AEC          

38. A estimulação da criatividade dos alunos nas AEC          

39. A promoção da autonomia dos alunos nas AEC          

40. Estabelecimento de limites comportamentais apropriados com 
os alunos na sala de AEC 

         

41. As interacções entre o pessoal auxiliar e os alunos          

42. As interacções entre alunos (cooperação, partilha, respeito, etc)          

43. As interacções entre o professor de AEC e os alunos das AEC          

43. As interacções entre os alunos e os professores das actividades 
curriculares regulares 

         

 



 
 

   

 
 

 
  

45. As interacções entre o pessoal auxiliar e os professores de AEC          

46. As interacções entre os professores de AEC e os restantes 
professores  

         

47. A partilha de informação entre os profissionais relativamente às 
crianças 

         

48. As oportunidades que os professores de AEC têm para conhecer 
as necessidades e interesses dos seus alunos 

         

49. O tempo destinado pela escola para a comunicação entre os 
profissionais que lidam com as mesmas crianças 

         

50. A articulação entre os professores das AEC e os professores 
titulares de turma 

         

51. O planeamento conjunto das actividade de AEC com o professor 
titular de turma 

         

52. A criação de oportunidade para discutir e reflectir com o 
professor titular de turma acerca das AEC 

         

53. A adequação da proporção pessoal auxiliar / alunos          

54. A adequação da proporção professor de AEC / criança nas AEC          

55. A adequação entre as AEC e o projecto educativo da escola          

56. O cuidado na partilha e transição entre espaços das AEC e 
restantes actividades 

         

57. A adequação dos horários das AEC ao desenvolvimento da 
actividade docente em AEC 

         

58. A adequação dos horários das AEC no contexto do horário 
escolar dos alunos 

         

60. A adequação da composição das turmas das AEC          

61. A qualidade da relação dos professores de AEC com a respectiva 
entidade patronal 

         

62. A estabilidade profissional dos professores de AEC          

63. O suporte proporcionado pela respectiva entidade patronal para 
o exercício da actividade dos professores de AEC 

         

64. As oportunidades de formação profissional para os professores 
de AEC proporcionadas pela entidade patronal 

         

65. O cumprimento do contrato laboral dos professores de AEC por 
parte da entidade patronal 

         

66. A informação facultada pela entidade patronal acerca das 
orientações programáticas do projecto de AEC 
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