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ANEXO 1 
Guiões das entrevistas 
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Objectivos das entrevistas 
- Identificar representações que os pais fazem do modo 
como se envolvem na escola e como nela se envolvem 
os outros pais. 
- Visibilizar anseios, dificuldades, (des)motivações para 
a participação dos pais na vida escolar dos filhos. 
- Analisar quem são os pais que participam na vida 
escolar e o nível de participação que têm no Conselho 
Pedagógico e na Assembleia de Escola. 
- Analisar as práticas das escolas e dos professores em 
relação à participação das famílias e o que delas 
pensam os professores e os pais. 
- Perspectivar factores que podem influenciar a 
participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. 

Guião de uma entrevista aos professores 
Há quantos anos lecciona? E nesta escola? 

Qual a categoria profissional? 
Como considera o ambiente que se vive nesta escola? Que conhecimento tem 

deste meio e das famílias dos alunos que frequentam a escola? 

Em sua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 

Na sua opinião, como é a relação entre a escola e as famílias? Os pais 

participam com regularidade na vida escolar? Como? Porquê? 

Como é feito o contacto com os pais? 

Que vantagens ou desvantagens encontra na participação dos pais? 

Em sua opinião, a participação dos pais é sempre positiva? 

Em que actividades e / ou situações devem os pais participar? 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 

Quem toma a iniciativa? 

Em que actividades participam? 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 

Que iniciativas toma a escola para os chamar (envolver)? 

Que obstáculos tem tido a escola para que os pais participem? E o que tem 

facilitado a participação dos pais? O que deveria ou poderia ser feito para 

aumentar a participação dos pais? 

Que prioridades contempla o projecto educativo de escola? 

Que participação tiveram os pais no projecto educativo de escola? 

Em sua opinião, sobre a relação Escola-Famílias, o que é que eu não lhe 

perguntei que devia ter perguntado? 
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Guião de uma entrevista aos pais 

Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Costuma participar na vida escolar do seu filho? Como? 

Com que frequência vai à escola? De que assuntos costuma tratar? 

Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua iniciativa ou porque é 

"chamado"? 

Sente-se devidamente informado quanto à forma como pode participar na 

escola? E sobre o projecto de educação que a escola tem? Como adquiriu 

conhecimento sobre esse projecto? Teve (ou tem ) alguma participação nas 

decisões e nas opções que a escola toma para a educação dos alunos desta 

escola? Se sim, qual? Se não, porquê? 

Nessa escola existe Comissão ou Associação de Pais? De quem foi a iniciativa 

da sua constituição? Faz parte dela? Porquê? 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir uma Comissão ou 

Associação de Pais? Porquê? A Comissão ou Associação de Pais estimula ou 

impede a participação dos pais, em geral? Porquê? 

Na sua opinião, considera a escola importante? Porquê? O que considera 

importante que o seu filho aprenda na escola? 

De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do seu filho participam 

muito ou pouco na vida da escola? Porquê? 

Considera importante os pais participarem na vida escolar dos filhos? 

Porquê? 

Em que tipo de actividades e / situações devem os pais participar? 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou dificulta, a participação 

dos pais? Qual (quais)? 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais participem mais na vida 

escolar dos filhos? 

Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre esta escola? 

Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 1 o Ciclo? Nota algumas 

diferenças em relação ao tempo actual? Que nível de escolaridade atingiu? 

Qual é no momento a profissão que tem? 
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ANEXO 2 
Entrevistas aos pais 
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Entrevista A1 Ideias-chave 
Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Um. 
Costuma participar na vida escolar do seu filho? 

Como? 
Costumo participar... por exemplo, de vez em quando 

perguntar ao professor se está tudo bem; em casa dou-lhe 

os bons conselhos também, acho que é isso. 

Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 
Muitas vezes... portanto, desta nem tanto, porque até vai 

mais ou menos; como é que eu hei-de dizer...you 

perguntar se ela está bem, se ela vai bem, se ela se porta 

bem, é mais ou menos isso. 

Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 

Não, por minha iniciativa. 

Sente-se devidamente informado quanto à forma como 

pode participar na escola? 

sinto-me informada. 

E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Projecto!!?... não sei bem, mas acho que iá ouvi pelo 

Carnaval os professores dizerem que os alunos iam no 

corteio mascarados e falaram num projecto. 

Teve (ou tem ) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Qual? 

Sim, nas reuniões, às vezes os professores pedem a 

opinião dos pais para fazer algumas coisas...a forma como 

se há-de organizar o passeio da escola...a festa de fim de 

ano e faz-se como a maioria decidir e eu também dou o 
meu voto. 
Nessa escola existe Comissão ou Associação de Pais? 

Opinião sobre a sua 

participação (P1) 

Formas de participar 

na vida escolar (M1) 

Opinião sobre a sua 

participação (P1) 

Assuntos a tratar na 

escola (M1) 

Iniciativa para a 

participação (M3) 

Opinião sobre a sua 

participação (P1) 

Conhecimento 

sobre o PEE (P1)) 

Participação na 

tomada de decisões 

(P2) 



De quem foi a iniciativa da sua constituição? 

Existe uma Comissão de meia dúzia de pais...a ideia foi 

dos professores. 

Faz parte dela? Porquê? 

Não, por acaso não faço... pronto, houve pais aue... que se 

ofereceram loao... pronto, achei aue não valia a pena. 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Acho positivo... guando os professores precisam de alguma 

coisa para a escola, têm alguém para ajudar. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou 

impede a participação dos pais, em geral? Porquê? 

Acho gue aiuda os outros pais a participar, poraue os que 

estão na Comissão depois pedem aiuda aos outros. 
Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 
Acho a escola muito importante... porque se não houvesse 

escola como é cue uma pessoa aprendia? 

O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 

Importante é tudo...sei lá. gostaria gue ela aprendesse 

para tirar um bom curso para no futuro, não é?...uma 

pessoa preocupa-se é com o futuro deles. 

De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 
seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 
Uns mais outros menos... há pessoas que se preocupam, 

mas há outras que não...tem a ver, sei lá...com a 

vida...com o trabalho...não é verdade?...trabalham de 

manhã à noite e talvez não tenham tempo. 

Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? Porquê? 
Sim, acho importante os pais participar...a gente considera 

Elementos 
facilitadores da 
participação (D1) 

Opinião sobre a sua 
participação (PI) 

Vantagens (V)) 

Elemento facilitador 
da participação (D1) 

Valorização da 
escola (C) 

Valorização das 
aprendizagens (C) 

Opinião sobre a 
participação dos 
outros pais (P2) 
Obstáculos a 
participação (D2) 

Opinião sobre a 
participação (P2) 



importante porque... pronto, eu acho que nós contactando 

as professoras ficamos a saber o que se passa com os 

nossos filhos e isso é importante. 

Em que tipo de actividades e / situações devem os pais 

participar? 

Os pais devem participar no que puderem...nas festas, nos 

passeios, nas feirinhas. ajudar a arranjar dinheiro para a 

escola, no cortejo de Carnaval...não me lembro de mais. 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 

Os professores estão aqui há muitos anos, já os 

conhecemos bem...gostamos deles...acho que isso ajuda. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Sei lá... conversar com eles, acho eu...uma conversa com 

os pais pode ajudar...é que é muito importante eles 

participarem...é bom prós professores e prós filhos. 

Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 

Gosto que ande cá a minha filha e ela gosta também. 

Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 

Ai lembro-me muito bem...a gente temia a professora...não 

podíamos dar erros no ditado... mas agora há muitas coisas 

que eu não sei ensinar à minha filha...à vezes, a minha 

filha fala de coisas que eu nunca aprendi. 

Que nível de escolaridade atingiu? 

Andei até ao 6o ano. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Sou empregada numa fábrica de confecções. 

Vantagens da 
participação (V) 

Actividades em que 
os país devem 
participar (M2) 

Elementos 
facilitadores da 
participação (D1) 

Propostas para 
aumentar a 
participação (A) 
Vantagens (V) 

Elemento facilitador 
da participação dos 
pais (D1) 

Diferenças entre a 
escola do seu 
tempo e a actual (C) 
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Entrevista A2 Ideias-chave 
Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Um. 
Costuma participar na vida escolar do seu filho? 

Como? 
Costumo... participando nas reuniões... qualquer dúvida 

que eu tenho gosto de vir falar directamente com a 

professora... acho que é bom a gente ter uma ligação útil e 

directa com os professores. 

Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 

Muitas vezes, depende das necessidades... não gosto de 

estar sempre a incomodar porque sei que os professores 

também precisam de trabalhar... gosto de saber como é 

que vai o meu filho... no início, como é que ele se adaptou 

à escola, é isso. 

Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 

Geralmente é por minha iniciativa. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Sim... acho que aqui nos põem muito à vontade...nas 

reuniões dão informações aos pais e dizem que gostavam 

que participássemos e gue falássemos e perguntam 

sempre se a gente entende... acho gue não há razão para 

não participar. 

E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Conheço o projecto da escola poroue tenho participado nas 

reuniões e gosto da forma como se trabalha agui. 

Teve (ou tem) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Qual? 

Opinião sobre a sua 
participação (P1) 
Formas de participar 
na vida escolar (M1) 
Vantagens da 

participação (V) 

Opinião sobre a sua 
participação (P1) 

Assuntos a tratar na 
escola (M1) 

Iniciativa para a 
participação (M3) 

Opinião sobre a sua 
participação (P1) 
Elementos 
facilitadores da 
participação (D1) 

Conhecimento 
sobre o PEE (P1)) 
Elemento facilitador 
da participação (D1) 

Opinião sobre a 



Ora bem... aaui as reuniões têm sempre muitos pais a 

participar... se vier a uma reunião desta escola vê que 

aderem muitas mães, não pais... por exemplo, eu falo pelo 

meu marido, ele não vai deixar de trabalhar para vir a uma 

reunião, não é?...nós estamos num meio onde há muitas 

mães que não trabalham fora de casa e as que trabalham, 

trabalham em fábricas e pedem para vir... tomamos 

decisões por exemplo, para funcionar a cantina foram os 

pais e os professores que decidiram... também foi 

destacada para aqui uma professora nova e como a 

professora do ano anterior não tinha lugar e os alunos 

estavam iá tão habituados com ela, os pais, com o 

consentimento das duas, conseguiram que a professora do 

ano anterior continuasse nesta escola. 

Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 
De quem foi a iniciativa da sua constituição? 
Existe comissão de pais...ora bem, eu acho que a ideia foi 

das professoras mas, os pais também aderiram muito bem. 

Faz parte dela? Porquê? 
Faço parte dela... porque acho importante, porque se 

houver problemas, há logo, pelo menos 2 ou 3 pais que 

podem tomar iniciativas para ajudar a resolvê-los. 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 
uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 
Considero positivo, porque... pronto...qualquer coisa que 

haia. iá há aquela forca de dizer, bem iá temos uma 

comissão, se for preciso resolver ou decidir alguma coisa 

ao menos iá temos voz para decidir. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou 
impede a participação dos pais, em geral? Porquê? 
Eu acho que a comissão vai ajudar porque...não é essa 

comissão que vai decidir nada, não é? mas, ao menos se 

for preciso ir para aqui ou acolá, como todos não estão 

participação 
pais (P2) 

dos 

Obstáculos à 
participação (D2) 
Elementos 
facilitadores da 
participação (Dl) 

Participação na 
tomada de decisões 
da escola (P) 

Elemento facilitador 
da participação (D1) 
Opinião sobre a sua 
participação (P1) 

Vantagens (V)) 

Vantagens (V) 

Vantagens (V) 



disponíveis, vão 2 ou 3 que normalmente estão mais 

disponíveis. 
Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 
Ai. muito, muito importante... porque é o princípio da vida 

de uma criança, embora não venham para cá com um ano 

mas, acho que sem a escola nenhuma criança se sentiria 

feliz. 
O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 
Tudo... mas, ainda hoie. me recordo da aleoria que senti 

quando o meu filho aprendeu a 1er na primeira classe... 

ainda hoie me arrepio da primeira vez que o ouvi 1er, 

porque ele começou a 1er muito bem, pronto... talvez 

porque teve uma boa professora oue PUXOU muito por ele... 

deu-me uma alegria muito grande mesmo...eu acho que é 

muito importante saber 1er, eu acho oue é das coisas mais 

importantes na vida de uma criança, saber 1er. 

De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 

seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 
Eu acho que há mais pais que participam do que aqueles 

que não participam... eu acho que as professoras põem os 

pais tão à vontade oue eles não têm razões para não 

participar. 
Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? Porquê? 
Sim, acho que é muito importante porque... sei lá... para 

os filhos se sentirem confiantes e seguros... acho que a 

melhor coisa do mundo é ter o pai e a mãe a apoiar os 

filhos. 
Em que tipo de actividades e / situações devem os pais 

participar? 

Valorização 

escola (C) 

da 

Valorização das 
aprendizagens (C) 

Opinião sobre a 
participação dos 
outros pais (P2) 

Elemento facilitador 
da participação (D1) 

Opinião sobre a 
participação (P) 
Vantagens da 
participação (V) 
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Ora bem... importantes, eu acho que são todas, não 

é?...em qualquer coisa que seia preciso... por exemplo, a 

escola está bastante degradada e eu iá ouvi falar que os 

pais se vão movimentar para tratar disso. 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 

Eu acho que dificultar não vejo assim nada... facilitar, acho 

que as professoras põem os pais muito à vontade, mesmo 

nas reuniões estão constantemente a pedir a opinião dos 

pais, por isso, eu acho que não há aqui nada que dificulte 

os pais de participar, só mesmo quem for muito 

envergonhado ou não queira. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Ora bem, sei lá... aqui até se fazem bastantes reuniões 

com os pais... não veio assim nada... a escola iá faz todo o 

possível, também compreendo que os pais não têm toda a 

disponibilidade do mundo... quando há uma reunião isto 

está cheio de mães, aderem mais as mães, as cadeiras 

ficam todas ocupadas. 
Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 
Ai isso há... gostava muito que não se esquecessem desta 

escola, acho uma pena a escola ter bons espaços e estar 

muito deteriorada tanto na parte interior como exterior... 

acho que a coisa mais importante agora aqui era a 

reparação da escola...talvez para o ano se consiga isso 

quando a Associação de Pais estiver a funcionar. 

Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 
Recordo, acho que nunca me vou esquecer. Sim, noto... 

naquela altura tinha mais vergonha, até para falar com os 

Actividades em que 
os pais devem 
participar (M2) 

Elementos 
facilitadores da 
participação (D1) 

Obstáculos (D2) 

Propostas para 
aumentar a 
participação (A) 

Opinião sobre a 
participação dos 
pais (P2) 

Vantagens da 
participação (V) 

Diferenças entre a 



professores, agora põem as crianças mais à vontade e até 

os próprios pais, há mais reuniões e há mais aquela 

liberdade para se exprimirem, as pessoas dizem o que 

pensam, o que querem e o que desejam mas naquela 

altura era diferente. 

Que nível de escolaridade atingiu? 

Andei até ao 7o ano de escolaridade. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Sou tarefeira num jardim de infância. 

escola do seu 
tempo e a actual (C) 
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Entrevista A3 Ideias-chave 
Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Um. 
Costuma participar na vida escolar do seu filho? 

Como? 
Sim, sempre aue posso...ora bem... indo à escola ver 

como é que ele está... como vai durante o ano... falar com 

a professora guando ele falta... tento acompanhá-lo 

sempre da melhor maneira que posso. 

Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 

Vou nem muitas vezes nem poucas, vou as necessárias... 

ora hem...quando eu vou falar com a professora pergunto 

como vai o meu filho, se realmente é aplicado, se é bem 

comportado nas aulas, se participa, se não participa. 

Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 

Faço sempre por minha iniciativa. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Eu acho que sim... acho que sim. 

E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Tive conhecimento dele falando com os professores nas 

reuniões. 

Teve (ou tem ) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Qual? 

Sim...este ano, eu tive oportunidade de tentar resolver um 

problema da escola... numa reunião decidimos pedir um 

professor de apoio para a escola...fui ao CAE mas, não 

conseguimos resolver isso 

Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 

Formas de participar 
na vida escolar (M1) 

Opinião sobre a sua 
participação (P1) 

Assuntos a tratar na 

escla (M1) 

Iniciativa para a 
participação (M3) 

Opinião sobre a sua 
participação (P1) 

Conhecimento sobre 
o projecto da escola 
(Pi)) 

Participação na 

tomada de decisões 

(P) 
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De quem foi a iniciativa da sua constituição? 

Sim, há uma comissão de pais...a ideia vem dos 

professores. 

Faz parte dela? Porquê? 

Faço parte dela porque... eu acho que é necessário haver 

uma comissão de pais eee... sei lá... mesmo para o aluno 

há interesse porque o pai estando a participar nessa 

comissão de pais, o aluno talvez se sinta um bocado mais 

confiante. 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 
uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 
Considero positivo, porque... porque os professores sabem 

que podem contar com um grupo de pais que tem a 

responsabilidade de pedir também a ajuda dos outros. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou 
impede a participação dos pais, em geral? Porquê? 
Eu acho eue a comissão não vai impedir ninguém de 

participar se eles quiserem... essa comissão tem de dar a 

conhecer o que se passa e arranjar maneira de conseguir 

que os pais também ajudem a comissão. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 
Porquê? 

Sim, muito importante porque...o meu filho nunca poderia 

ser ninguém na vida se não andasse na escola. 

O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 

Ora bem... eu acho importante que ele aprenda, pronto... 

aprenda a ser mais responsável para um dia ser mais 

homenzinho... ser responsável pelo gue faz... não é só 

aprender a 1er e a escrever. também a aprender a ser uma 

pessoa. 

De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 

seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 

Elemento facilitador 

da participação dos 

pais (Dl) 

Opinião sobre a sua 

participação (P1) 

Vantagens (V) 

Vantagens (V) 

Elementos 

facilitadores da 

participação (D1) 

Elementos 

facilitadores (D1) 

Valorização 

escola (C) 

da 

Valorização das 

aprendizagens (C) 



Porquê? 

Participam alguma coisa. Não sei... eu acho que aqui e se 

calhar noutras escolas, há pais que participam para dar um 

bocado nas vistas, alguns pais, nem todos, claro 

Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? 

Porquê? 

Tem muita importância a participação dos pais em todos os 

aspectos, tanto para o aluno como para os professores... o 

pai ao participar na escola também está a incentivar o 

aluno a aprender melhor. 

Em que tipo de actividades e / situações devem os pais 

participar? 

Actividades... em reuniões, festas, passeios também... é 

isso. 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 

Eu acho que dificultar não... as pessoas que não 

participam é porque não querem... se as pessoas quiserem 

participar acho que não há nada a impedir. O que facilita, 

acho é que aqui as pessoas podem, a toda a hora, entrar 

na escola e falar com os professores que não há nada a 

impedir. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Não sei... sei lá... tentar reuni-los mais vezes, sei lá... mais 

convívios entre eles. 

Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 

Não... só que as condições da escola não são as melhores 

por isso, brevemente temos uma nova. 
Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 
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tempo actual? 
Sim... muitas, muitas, mesmo na aprendizagem...também 

naquela altura, eram meninas a um lado, meninos ao outro, 

não se misturavam... era tudo muito diferente de agora. 

Que nível de escolaridade atingiu? 

Fiz o 9o ano de escolaridade. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Empregada têxtil. 

Diferenças entre a 
escola do seu tempo 
e a actual (C) 



Entrevista A4 Ideias-chave 
Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Tenho uma. 
Costuma participar na vida escolar da sua filha? 

Como? 
Sim, em tudo o que for preciso... aiudar a fazer 

trabalhinhos em casa... se for preciso participar aqui na 

escola em alguma coisa também aiudo sempre. 

Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 

Venho muitas vezes...portanto, guando falo com a 

professora falo em cerai sobre a minha filha... lá vem uma 

festita ou outra eue é preciso falar sobre isso mas em geral 

é sobre a minha filha. 

Quando contacta o professor da sua filha, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 

Não, não... por minha iniciativa. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Sim. 

E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Ora bem... conheço o projecto da escola, até tenho lá um 

papelinho com essa informação, mas para ser sincera 

ainda não o li todo. Tive conhecimento através de reuniões 

e da minha filha. 

Teve (ou tem) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Qual? 

Já. iá...na festinha de natal decidimos todos como ia ser 

organizada este ano. 

Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 

De quem foi a iniciativa da sua constituição? 
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Existe uma comissão de pais...a ideia foi dos professores, 

foi. 

Faz parte dela? Porquê? 

Não... não faço, porque iá fazia parte da comissão de pais 

no infantário. 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Eu acho bem... acho muito bem...porque os pais também 

podem ajudar a decidir certos assuntos e acho que devem 

chamar os outros pais para participarem também, pelo 

menos quem tiver gosto pelos filhos. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou 

impede a participação dos pais, em geral? Porquê? 

Ai não, acho que a comissão pode facilitar a participação 

dos outros pais, p... portanto, esse grupo pode chamar por 

nós, quando for preciso ara qualquer coisa e a gente 

também vem, também participa com eles. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 
Sim, muito importante...porque é uma maneira boa de 

educar as crianças... é uma maneira delas aprenderem...é 

muito importante por tudo. 
O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 

Tudo... a convivência com os amigos, aprender a 1er, 

aprender a escrever... tudo isso é necessário para um dia 

ser alguém, não é? 

De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 
seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 
Porquê? 

Participam muito pouco... há meia dúzia deles que 

participam naquilo que surge de repente...há um grupinho 

que participa, outros não. Porquê?... por vergonha , sei 
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lá...depois têm medo que façam pouco deles... têm medo 

das críticas. 
Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? 

Porquê? 
Claro que sim...acho muito importante participar, porque os 

filhos ficam contentes, eles gostam que a gente participe. 

eu vi pela festinha de natal e pelo Carnaval aue__.nós 

participamos e senti que isso foi importante para eles , 

pronto... poder dizer que os seus pais também participam 

na escola, eu acho que é bom. 

Em que tipo de actividades e / situações devem os pais 
participar? 
Nas que forem necessárias, sei lá... eu acho que eles 

devem participar em festas, lanches que se fazem com as 

crianças, convívios, passeios, essas coisas todas. 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 
Que dificulta não vejo nada... que facilita, são os 

professores, são impecáveis...eles conversam com nós. 

eles ajudam no que for preciso, se a gente precisar da 

escola eles estão prontos a abrir as portas. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Sei lá... nem sei...talvez mudar a maneira de pensar de 

certas pessoas, eu sei que não podemos mudá-las mas 

acho que para os pais participarem mais precisavam antes 

de tudo mudar as mentalidades... no tempo em que 

estamos, os pais deviam participar mais. 

Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 
É uma escola normal, tem professores impecáveis eee... 

não vejo assim nada que possa dizer. 
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Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 

Recordo algumas coisas... noto diferenças na maneira de Diferenças entre a 

ensinar... no meu tempo não era assim...pela maneira que escola do seu 

veio o ensino da minha filha na primeira classe a maneira tempo e a actual (C) 

de ensinar é diferente do meu tempo...também acho que 

os professores são mais amigos dos alunos. 

Que nível de escolaridade atingiu? 

Fiz o 6o ano de escolaridade. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Sou doméstica. 



Entrevista A5 Ideias-chave 
Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Tenho um. 
Costuma participar na vida escolar do seu filho? 

Como? 
Sim...ensino-o, vou à escola saber como é que ele está, 

vou aos passeios da escola, vou às festinhas da escola 

dele, participo dentro do possível. 

Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 
Não vou muitas vezes, se achar que é preciso ir vou, mas 

se vir que ele está bem não sinto necessidade de ir... 

pergunto se ele se porta bem, se ele está bem na escola, 

são essas perguntas oue faço à professora e que me 

interessam. 
Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 

Às vezes vou lá por minha iniciativa, porque acho que às 

vezes ele está mais rebelde ou anda mais desoassarado e 

assim eu tento lá ir para saber o que pensa a professora. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Sinto, sinto... os professores explicam isso. 

E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Os professores dão conhecimento aos pais por meio de 

papelinhos que escrevem a dizer o que se passa na escola 

e nas reuniões também falam disso. 

Teve (ou tem) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Porquê? 
Nunca tomei decisões em nada lá da escola, não sei 

porquê. 
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Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 

De quem foi a iniciativa da sua constituição? 

Sim há uma comissão de pais que está a tratar de formar 

uma Associação de Pais... acho que a ideia foi dos 

professores 

Faz parte dela? Porquê? 
Não faço... sei lá. houve pessoas que se ofereceram 

primeiro que eu. pronto... 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Eu acho que é bom... acho que é bom porque...pronto.os 

professores e os pais juntos sempre podem ter ideias 

boas..claro oue aqueles pais não vão decidir nada 

sozinhos mas vão colher a opinião dos outros pais. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou impede 

a participação <k>s pais, em geral? Porquê? 

Eu acho que todos os pais devem participar na escola e 

quando funcionar a Associação de pais acho que deve 

ajudar os outros pais a participar... se ajuda ou não ainda 

não sabemos, só quando ela estiver a funcionar. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 

Acho a escola muito importante, acho que é importante 

porque é um sítio onde aprendem coisas importantes para 

a vida. 
O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 
De tudo um pouco... acho que é importante aprender a 1er, 

a escrever, a fazer contas, essas coisas. 
De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 

seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 
Acho que nesta escola participam bem... acho que 
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participam bem porque a gente guando lá vai estão sempre 

as mães todas... guerem participar e têm interesse pelos 

filhos e pela escola. 
Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? 

Porquê? 
Sim, sim... acho aue os pais devem participar, que se 

devem interessar... há aqueles oue não se interessam se 

os filhos vão bem ou se vão mal e eu acho que não deve 

ser assim. 
Em que tipo de actividades e / situações devem os pais 

participar? 
Sei lá... acho oue devem participar, principalmente nas 

reuniões e nas festinhas dos meninos que é para eles se 

outros pais (P2) 

sentirem apoiados pelos pais, acho oue é isso 
Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 
Eu acho que o que dificulta é às vezes ver coisas que não 

gostamos de ver... por exemplo quando os professores 

não dão o mesmo tratamento a todos os alunos... acho 

que os meninos deviam ser todos iguais enquanto oue às 

vezes há escolha de meninos, só aquele menino é que é 

bom, até faz erros como os outros ou até mais... é o que 

ftii sinto que há um bocado de injustiça nesta escola. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Não sei, não me lembro de nada... não sei. 

Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 
Alguma coisa há professores oue podiam aiudar mais os 

alunos, podiam arranjar maneira de os cativar mais, não 

deviam escolher os meninos. 
Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

Opinião sobre a 
participação (P2) 
Obstáculos à 
participação (D2) 

Actividades em que 
devem participar 
(M2)) 
Vantagens da 
participação (V) 

Obstáculos à 
participação (D2) 

Propostas para 
aumentar a 
participação (A) 

Obstáculos à 
participação (D2) 



1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 
Diferenças entre a 

Sim .é totalmente diferente... nós estudávamos mais na 
— — escola do seu 

escola... os professores dedicavam-se a ensinar, enquanto, tempo e a actual (C) 

agora, eles mandam os pais ensinar em casa... os pais 

que ensinem em casa...eu nunca aprendi com a aiuda de 

ninguém em casa, porque, infelizmente, a minha mãe não 

sabia ler e eu aprendi tudo na escola... agora, mandam 

contas que nunca ensinaram na escoJa e a mãe é gue tem 

de ensinar. 

Que nível de escolaridade atingiu? 

Fiz o 2o ano (actual 6o ano de escolaridade). 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Sou doméstica. 



Entrevista A6 ldeias-chave 
Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Um. 
Costuma participar na vida escolar do seu filho? 

Como? 
Costumo quando sou chamada, não estou para andar para 

aaui sempre a correr...só guando sou chamada é que 

participo...aiudo a minha filha em casa e colaboro nas 

festas que se realizam na escola. 
Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 
Venho à escola às reuniões porque quero saber o que o 

professor tem para me dizer sobre o comportamento do 

meu filho e não é preciso vir cá muitas vezes, só as 

necessárias para tratar de assuntos sobre os nossos filhos 

e agora sobre a Associação de Pais. 
Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 
Quando a professora acha que é preciso diz para eu ir à 

escola e eu vou togo. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Sim. 

E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Também ... ora bem, como é que eu vou explicar, 

normalmente, os professores abrem-se muito com as 

mães, os professores explicam tudo o que se passa na 

escola, tudo o que é necessário. 
Teve (ou tem ) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Porquê? 
Sinceramente não ... quando a Associação de Pais estiver 
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a funcionar talvez ... porque acho que não é necessário, 

deixo isso para os professores. 

Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 

De quem foi a iniciativa da sua constituição? 

Há uma comissão de pais e estamos a formar uma 

Associação de Pais...a ideia foi dos professores. 

Faz parte dela? Porquê? 

Eu vou ser a vice-presidente e aceitei porque acho que é 

uma coisa boa existir uma associação de pais na escola. 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Não, acho positivo, acho que é bom, até aoui acho que é 

positivo, porque se algum dia houver mau comportamento 

dos alunos os pais têm de ter responsabilidade e a 

Associação pode ajudar nisso, chamando os outros pais à 

atenção. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou impede 

a participação dos pais, em geral? Porquê? 

Eu acho que a Associação de Pais é uma coisa boa e pode 

ajudar os pais a participarem mais... mas há na mesma 

pais que não vão participar achando que o grupinho que 

pertence à Associação que se desenrasque. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 

Claro, considero muito importante porque para se ser 

alguém na vida tem que se ir à escola e assim podem ter 

mais possibilidades de emprego. 

O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 
Tudo, tudo o oue for necessário para fazer a aprendizagem 

é importante... uma boa moral, sei lá... importante é tudo o 

que se aprenda na escola, não é? 

De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 
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seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 

Alauns pais participam, outros não... na turma do meu filho 

participam menos de metade... não participam porque se 

calhar não querem porque eles tempo têm, não querem é 

participar nem se preocupam... se forem convidados para 

uma festa participam quase todos, agora para outras 

coisas já não querem saber. 
Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? Porquê? 
Claro... os pais deviam participar sempre, para saber o que 

se passa com os filhos na escola, acho que é muito 

importante, como eu penso do meu filho acho que os 

outros deviam também pensar dos filhos deles. 

Em que tipo de actividades e / situações devem os pais 

participar? 
Sei lá... depende do que os professores nos explicarem 

sobre outras actividades... por exemplo, quando funcionar 

a Associação de Pais depois alguns assuntos vão estar 

entregues a nós e os outros continuam com os 

professores, por aquilo que me apercebi na reunião, aquele 

grupo de pais é que se vai encarregar de resolver os 

problemas das crianças oue tenham mau comportamento e 

de tentar chamar a atenção dos pais dessas chancas, de 

organizar os passeios e coisas assim. 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 

Não dificulta nada... sei lá, nem complica nem facilita, para 

mim não há nada... não sei. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 
participem mais na vida escolar dos filhos? 
Acho que é preciso a boa compreensão dos pais... acho eu 

que era a única coisa, porque há pais cue não 

Opinião sobre a 

participação dos 

outros pais (P2) 

Obstáculos à 

participação 

Opinião sobre a 

participação (P2) 

Actividades em que 

devem participar 

(M2)) 

Elemento facilitador 

da participação (D1) 

Actividades em que 

devem participar 

(M2) 

Obstáculos à 

participação (D2) 

Propostas para 

aumentar a 

participação (A) 

Opinião sobre a 



compreendem e não liaam nada ao que se passa na 

escola. 
Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 

Não, não há nada. 
Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 
Rpr.nrrio... acho que aaora é muito melhor, muito melhor... 

no meu tempo, os professores eram muito mais rudes, 

batiam coma réoua...acho que aoora os professores têm 

uma boa relação com os alunos, acho oue agora os 

professores são pessoas excelentes, não é como 

antigamente. 
Que nível de escolaridade atingiu? 

Andei até ao 6o ano de escolaridade. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Agora estou desempregada. 
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Entrevista A7 Ideias-chave 
Quantos filhos tem na escoia do 1o Ciclo? 

Tenho um. 
Costuma participar na vida escolar do seu filho? 

Como? 
ggmpre...em reuniões, guando há feirinhas. sei lá...em 

tudo que os professores precisem, só se não puder. 

Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 
Venho várias vezes à escola, antes vinha mais, mas penso 

que venho as vezes aue são precisas...faiar com a 

professora, saber se ele é bem educado, se faz os 

deveres, como se porta. 
Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 

Venho sempre por minha iniciativa. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Acho que sim. 
E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Conheço o projecto da escola porque nas reuniões os 

professores falam e os pais ficam a perceber o que se 

passa na escola. 
Teve (ou tem ) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Porquê? 
Eu acho que nunca tomei nenhuma decisão em conjunto 

com a escola, este ano eu até queria...chequei a telefonar 

muitas vezes para perguntar se precisavam de mim para 

conseguir um professor de apoio para a escola...o meu 

filho está numa turma difícil que precisa de apoio e eu não 

queria que ele fosse prejudicado...um crupo de pais ainda 
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foi ao CAE mas, não conseguiram nada...desistiram 

depressa. 
Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 

De quem foi a iniciativa da sua constituição? 

Há uma comissão de pais que está a tratar de formar uma 

Associação de Pais...a ideia foi dos professores. 

Faz parte dela? Porquê? 
Não faço parte da comissão porque na altura ofereceram-

se primeiro outras mães... mas eu ofereci-me na mesma 

para quando precisarem de mim. 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Eu acho que é positivo porque...sei lá, para haver mais 

reuniões com os pais, para todos saberem o que é preciso 

fazer...para lutar pelos filhos...eu acho que tem de haver 

pessoas que façam por isso. 
A Comissão ou Associação de Pais estimula ou impede 

a participação dos pais, em geral? Porquê? 
A Associação deve ser um incentivo para os outros pais, a 

ideia é essa...aaora. não sei o que vai acontecer porque 

nunca funcionou...mas acho que devia ajudar para que 

todos os pais participem. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 

Muito importante a escola... acho que é o começo da 

educação duma criança para ela saber caminhar na 

vida...dá-lhe cultura, sei lá...aprende a respeitar os 

outros.,.para mim é muito importante poroue eu adorei 

andar na escola. 

O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 

Tudo, tudo...pronto, sei lá. .ter educação, saber respeitar 

os outros, saber estar na vida. 
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De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 

seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 

Penso que os pais participam pouco...para assistir às 

festas aparecem bastantes, mas para ajudar, são sempre 

as mesmas... por exemplo, os alunos da turma do meu filho 

iam para casa dizer que a professora marcava muitos 

deveres e o meu filho também... nunca lhe dei razão mas, 

outros pais deram e a professora depois da Páscoa marcou 

uma reunião em horário de acordo com os pais e, na hora 

marcada só apareceram dois e a professora ficou muito 

sentida...eu até consigo perceber que a professora como 

não tem grande tempo para puxar pelos miúdos manda 

mais deveres para os obrigar a estudar mais. 

Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? Porquê? 

Considero importante, eu falo por mim...acho importante 

participar em tudo o que for preciso para tratar do meu filho 

e para a escola...acho importante para os filhos notarem 

que os pais estão a apoiá-los e que pensamos neles...sei 

lá. também para os professores saberem que nós estamos 

ali a dar valor ao seu trabalho. 

Em que tipo de actividades e/situações devem 

participar os pais? 
Organizar passeios, feirinhas, festas, acho que pode muito 

bem ser trabalho para os pais... organizar o desfile de 

Carnaval...ajudar os professores no que for preciso. 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou 
dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 
Não, acho que não há nada que dificulta...facilita a gente 

vir aqui sempre que quiser falar com os professores...a 

relação dos professores desta escola com os pais...ter aqui 

professores há muitos anos que a gente conhece também 
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conta muito. 
Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Há sempre pessoas aue participam e outras que 

não também há pessoas tão esquisitas...acho que os 

professores iá fazem tudo para os pais poderem participar. 

os oue não participam é porque não querem. 

Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 

Acho que não ...não tenho nada. 

Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 

Ai se recordo... ai. senhora professora, naquele tempo não 

podíamos brincar, nem podíamos olhar para o lado...os 

professores batiam por tudo e por nada... não tínhamos 

este à vontade para falar com a professora, tínhamos um 

respeitinho...acho que é melhor agora, é mais agradável. 

Que nível de escolaridade atingiu? 

Andei até à quarta classe. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Sou ajudante de escritório. 
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Entrevista A8 Ideias-chave 

Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Uma. 
Costuma participar na vida escolar da sua filha? 

Como? 
Sempre, naquilo aue posso...nas actividades escolares, 

nos trabalhos de casa, nas festas, no que eu puder eu 

participo. 
Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 
Venho muitas vezes...ver como é aue ela vai na escola, se 

ela se porta bem, se faz sempre os deveres... nessas 

coisas assim. 
Quando contacta o professor da sua filha, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 

Não, é sempre por minha iniciativa. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Sim, acho aue sim. 

E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Nesta escola os professores põem os pais sempre a par de 

tudo o aue se passa...é nas reuniões aue nos explicam as 
coisas. 
Teve (ou tem) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Porquê? 
É assim, .tomar decisões não, mas aue às vezes me dava 

vontade disso, ai dava...sei lá. acho aue falta união...acho 

aue se houvesse união, se fosse possível uma reunião com 

todas as mães éramos capazes de fazer alguma coisa pela 

escola... não se admite uma escola assim, que não tem 

rendições...fala-se hoje e amanhã ninguém aparece. 
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Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 
De quem foi a iniciativa da sua constituição? 

Existe uma comissão de pais mas a Associação está quase 

pronta para funcionar... acho que a ideia foi dos 

professores. 

Faz parte dela? Porquê? 
Faço parte da comissão de pais poroue eu faço tudo pela 

minha filha...sei lá. como eia anda nesta escola interessa-

me também cue tudo esteia bem na escola. 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Ai. considero positivo... sei lá, eu acho cue a Associação 

pode reunir e tentar que os pais que trabalham sintam que 

é preciso dedicar algum tempo aos filhos... pode ser que a 

Associação os aiude a ter mais responsabilidade pela vida 

escolar dos filhos. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou impede 

a participação dos pais, em geral? Porquê? 

É assim...a minha maneira de pensar é esta, eu acho que 

vai ficar tudo igual porque quando a comissão comunica 
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não podem , que têm muito que fazer mas, eu acho que 

para os filhos nós temos de tirar sempre um bocadinho. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 
Considero muito importante... as crianças aprendem e 
estão ocupadas, não andam na rua a fazer asneiras. 

O que considera importante que a sua filha aprenda na 

escola? 
Aprender para ser alguém na vida...acho que na escola a 

minha filha pode tornar-se mais responsável. 
De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola da 
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sua filha participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 

É assim...eu acho que se fosse a votos ficava metade para 

cada lado mas, há muitos que participam...alguns não 

participam porque têm muito trabalho... outros também não 

se interessam muito pelos filhos. 

Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? Porquê? 

Ai. considero muito importante os pais participarem, assim, 

os pais acompanham a vida dos filhos em tudo, não só o 

ensino é que é importante, é preciso também saber se eles 

são responsáveis e se podemos ter confiança neles. 

Em que tipo de actividades e/situações devem 

participar os pais? 

Podem participar nas festas, ajudar nos trabalhos de casa, 

participar nos passeios, ajudar na escola sempre que seja 

preciso, acho que é isso. 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 

Não há nada que dificulte, só não participa quem não 

quer...o oue facilita é a boa convivência com os 

professores que estão aqui há muitos anos e que nós 

conhecemos bem...acho que os pais não têm razão 

nenhuma para não participarem. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Chamá-los mais à atenção porque as crianças necessitam 

da presença dos pais...é preciso que os pais tenham 

consciência de que os filhos na escola precisam muito do 

seu apoio. 
Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 
Gostava que a escola tivesse melhores condições. 

Opinião sobre a 
participação (P2) 

Obstáculos (D2) 

Opinião sobre a 
participação (P2) 
Vantagens da 
participação (V) 

Actividades em que 
devem participar 
(M2)) 

Opinião sobre a 
participação (P2) 
Elemento facilitador 
da participação (D1) 

Opinião sobre a 
participação (P2) 

Propostas para 
aumentar a 
participação (A) 
Opinião sobre a 
participação (P2) 



Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? Diferenças entre a 
Sim noto muitas diferenças no ensino, aparecem coisas esco /a d0 seu 

nos livros aue eu não aprendi assim...o relacionamento tempo e a actual (C) 

dos professores com os alunos é melhor agora. 

Que nível de escolaridade atingiu? 

Fiz a quarta classe. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Sou doméstica. 



Entrevista A9 Ideias-chave 
Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Um. 
Costuma participar na vida escolar do seu filho? 

Como? 
Costumo...ajudando no aue for preciso na escola...guando 

é preciso ir ao CAE...aiudar a organizar festas, passeios, é 

isso. 
Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 
Venho bastantes vezes...guando falo com o professor é 

sobre o meu filho...como é oue ele vai na escola, se 

costuma portar-se bem, é isso. 
Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 

Não, é só por minha iniciativa. 
Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 
Sinto, os professores põem-nos ao corrente de tudo o gue 

se passa na escola. 
E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Houve reuniões com os professores onde explicaram gual 

era o projecto da escola. 
Teve (ou tem) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Porquê? 
A decisão que tomei foi ouando fomos ao CAE para ver se 

conseguíamos colocar aqui um professor de apoio e foi-nos 

dito que sim mas não colocaram professor 

nenhum...deixamos ficar assim poroue os outros pais não 

colaboraram...só eu e dois ou três é oue se interessaram e 

o professor de apoio não era para a turma do meu filho 
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nem dos outros aue foram comiao ao CAE tratar do 

assunto...os outros não tinham tempo, trabalhavam e ficou 

assim. 
Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 

De quem foi a iniciativa da sua constituição? 

Existe uma comissão de pais...a ideia foi dos professores. 

Faz parte dela? Porquê? 

Faço parte da comissão de pais porque acho que é 

importante e os filhos estão em primeiro lugar... devemos 

fazer tudo por eles e ficar ao corrente de tudo. 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Acho que é positivo...não devem ser só os professores a 

preocuparem-se com os nossos filhos e com a escola...é 

preciso colaborar com os professores...tem de haver pais 

aue se interessem e que aiudem no que for preciso. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou impede 

a participação dos pais, em geral? Porquê? 

Eu acho que os pais devem participar todos...eu acho que 

a Associação não vai conseguir que os pais que não 

participam mudem...acho difícil, dão sempre a desculpa 

que têm que fazer, como se nós não tivéssemos. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 
Considero a escola importante poroue eu acho que não há 

maneira de dar formação às crianças melhor do que na 

escola. 
O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 
É importante ele aprender as boas maneiras em primeiro 

lugar e. depois, aprender para ter um futuro, para oue um 

dia possa ser alguém com um posto melhor do que o meu. 

De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 
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seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 

Muito POUCO...eles não têm tempo... há muito POUCO tempo 

para os filhos... hoje há muito pouco tempo para os filhos, 

vive-se para o trabalho... chegam a casa, jantam e vão para 

os cafés e não há tempo oara os filhos, para eles isso não 

deve ser importante, deve ser mais importante ir para os 

cafés do aue perder duas horas numa reunião na 

escola... muitos pais só vêem o trabalho pela frente. 

Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? Porquê? 

Eu considero importante todos participarem..mas para 

alguns pais não é importante, querem lá saber disso...eu 

acho que podem conhecer melhor os professores, conviver 

com eles para saber a ouem entregam os filhos...os filhos 

acabam por estar mais tempo com o professor do cue com 

os próprios pais, por isso é importante participarem. 

Em que tipo de actividades e/situações devem 

participar os pais? 

Os pais podem organizar festas, convívios entre-

professores, pais e alunos...os pais podem ajudar a 

resolver os problemas com a conservação da escola, ela 

está tão velha, ainda bem que vamos ter uma nova para o 

ano... acho que, os pais devem colaborar com a escola no 

que for preciso. 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou 
dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 
Não há nada que dificulte...os professores facilitam a 

-participação de todos os pais porque são muito simpáticos 

com eles...põem os pais tão à vontade que eles não têm 

razão para não participar... podemos a qualquer hora 

diriqir-nos a qualquer professor desta escola, embora 

marquem uma hora de atendimento, atendem sempre os 
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pais, não mandam ninguém embora aue lhes queira 

falar.. .têm sempre as portas abertas para receber os pais.. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Sinceramente, eu acho aue para participarem todos deviam 

ser obrigados mesmo...assim como são obrigados a 

trabalhar para ter dinheiro deviam ser obrigados a 

participar na vida escolar dos filhos. 

Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 

Em relação ao ensino não tenho nada a dizer, a única 

coisa que lamento são as más condições desta escola, 

nem um sítio coberto para brincar durante o Inverno tem. 

Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 

Recordo...acho o ensino diferente... por exemplo, eu gue 

acompanho o meu filho nos trabalhos de casa noto que há 

coisas gue ele aprende gue eu não sei explicar-lhe...os 

professores são mais compreensivos com as crianças, são 

mais amáveis do que antigamente. 

Que nível de escolaridade atingiu? 

Andei até à quarta classe. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Sou doméstica. 
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Entrevista A10 Ideias-chave 
Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Tenho dois. 
Costuma participar na vida escolar do seu filho? 

Como? 
Costumo...nas reuniões quando sou chamada, nos 

trabalhos de casa...em tudo o que puder. 

Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 
Vou as vezes que for chamada pela professora...se for 

chamada, vou loao. de outra forma não vou...vou saber 

como é o comportamento deles, perguntar se aprendem 

bem, se são educados...é isso. 
Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada"? 
Porque sou chamada, não costumo ir lá noutra altura. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Acho que sim. 
E sobre o projecto de educação que a escola tem? 
Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Não conheço...se calhar a professora iá falou disso mas eu 

não tomei sentido, não sei. 
Teve (ou tem) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Porquê? 
Nunca tomei decisão nenhuma...ora bem, quando era 

necessário alguma coisa para a escola, por exemplo, um 

computador, uma fotocopiadora, as professoras tratavam 

disso e como conseguiam não era preciso as mães fazer 

nada. 
Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 

De quem foi a iniciativa da sua constituição? 
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Existe uma comissão de pais...a ideia foi dos professores. 

Faz parte dela? Porquê? 
Faço parte da comissão de pais e até estávamos a ver se 

formávamos uma Associação mas todos 

desistiram... houve alturas em aue fomos convidados para 

reunir com pais de outras escolas do agrupamento e 

ninguém auis ir. eu não sei conduzir, por isso não 

fui...também por falta de dinheiro não andaram para a 

frente. 
Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Considero bom existir uma comissão de pais...se houver 

algum problema com os professores podemos ir 

reclamar...também se houver alguma mãe gue não se 

porte muito bem com a escola é um dever chamá-la à 

atenção... se for preciso ajudar nalguma actividade da 

escola a comissão está pronta para isso. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou impede 

a participação dos pais, em geral? Porquê? 

Ai isso é um bocado complicado... eu sei que o grupo gue 

está na comissão de pais se pedir aiuda às outras mães, 

algumas estão sempre prontas a ajudar, mas se calhar 

algumas não se interessariam por nada, mesmo nada. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 

Ai para os meus filhos, meu Deus, acho a coisa mais 

importante...sei lá. para lhe dar educação, para eles 

aprenderem, para seguir em frente se guiserem estudar, 

para ser alguém na vida, acho eu. 
O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 
Tudo... muito Português, uma das coisas mais importantes 

que eu acho é aprender Português...mas tudo o gue eles 
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aprenderem eu acho bem. 

De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 

seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 
Participam POUCO, não quero dizer que seiam todas, 

algumas...quando são chamadas, quando há reuniões vão 

mais e para participar numa festa também, gostamos muito 

de festas. 
Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? 

Porquê? 

Ai eu considero muito importante... os pais devem 

interessar-se pelos filhos, para mim é a razão principal. 

Em que tipo de actividades e/situações devem 

participar os pais? 
Em tudo o oue for preciso...organizar festas, passeios e na 

escola para o que for preciso. 

Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 

Não há nada a dificultar...facilita a simpatia dos 

professores, a maneira de falar com os pais, sobretudo, as 

professoras são simpáticas não tenho queixa da nenhuma. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Não sei, cada um é oue tem de saber o oue deve 

fazer... quem não participa é porque não pode ou não 

quer... não se pode fazer nada. 
Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 
A escola está em muito mau estado e as professoras não 

gostam de trabalhar aqui, todos os anos conhecemos 

professores novos. 
Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 
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1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 

Eu recordo...muitas, muitas diferenças...as professoras 

são mais amáveis com os alunos, eu já tenho dito aos Diferenças entre a 

meus filhos que se andasse agora na escola seria a escola do seu 

criança mais feliz do mundo... não há porrada, as tempo e a actual (C) 

professoras são amiaas. antes não eram...acho que fui má 

aluna por não gostar da professora desde o início e não 

gostava de andar lá...aquilo que mais admiro agora é a 

amizade das professoras com os alunos. 

Que nível de escolaridade atingiu? 

Andei até à quarta classe. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Doméstica. 



Entrevista A11 Ideias-chave 

Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Tenho um. 
Costuma participar na vida escolar do seu filho? 

Como? 
Sim falo com a professora pelo telefone sobre o meu 

filho, vou às reuniões...vou lá quando a professora me 

chamar. 
Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 
Vou poucas vezes, mais ou menos três vezes por 

ano, .pergunto se o meu filho vai bem, se é bem 

comportado, é isso que me interessa. 

Quando contacta o professor do seu filho, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada? 

Se a professora me chamar vou lá. caso contrário não vou. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Acho que sim. 

E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

A professora nas reuniões informa os pais de tudo sobre a 

escola e nós ficamos a saber. 

Teve (ou tem) alguma participação nas decisões e nas 

opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Porquê? 

Não... olhe, acho que os professores sabem melhor o que 

se deve fazer e acho que não é preciso. 

Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 
De quem foi a iniciativa da sua constituição? 
Existe uma comissão de pais...a ideia foi dos professores. 

Faz parte dela? Porquê? 
Não faço parte...Rii trabalho na agricultura e tenho de olhar 
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pela casa, tenho o meu pai a meu carão, não tenho tempo 

para isso. 
Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Acho que deve ser bom para a escola e para os nossos 

filhos...aqui os pais não quiseram formar a Associação...a 

maior parte das mães não tem carta de condução, era 

preciso andar de um lado para o outro para tratar das 

coisas e também se gastava dinheiro, ninguém quis formar 

a Associação. 
A Comissão ou Associação de Pais estimula ou impede 

a participação dos pais, em geral? Porquê? 
Eu acho que pode aiudar a chamar os outros pais...uns 

chamam os outros, eu penso assim. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 

Porquê? 
Acho que é importante para tudo...para mais tarde poder 

tirar a carta, para ser alguém na vida, para poder arranjar 

um emprego, é isso. 

O que considera importante que o seu filho aprenda na 

escola? 
Eu queria que o meu filho aprendesse para ser alguém um 
dia, tudo o que ele aprender eu acho importante. 
De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola do 

seu filho participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 
Ai. alguns andam sempre para lá a correr... olhe, eu raras 

vezes vou lá. só se a professora me mandar ir lá...há mães 

que passam a vida a perguntar a mesma coisa, e assim iá 

têm do oue conversar... acho que só devem participar 

guando são chamados, agora andar para lá sem 

necessidade não acho bem. 

Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? Porquê? 
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Acho que os pais que puderem aiudar os filhos o devem 

fazer mas não é preciso andar sempre a correr para a 

escola...ajudá-los nos trabalhos de casa, ensiná-los a ser 

educados é muito importante. 
Em que tipo de actividades e/situações devem 

participar os pais? 
Nas reuniões, nos passeios, na festa de natal e no fim de 

ano...acho que não é preciso mais. 
Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 

Nem dificulta nem facilita...é assim, os cue trabalham 

como eu, participam POUCO, os cue não têm que fazer 

participam mais, é o que eu acho. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Ora bem, já se sabe que ninguém pode vir trabalhar por 

nós e eu tenho sempre tanto oue fazer que nem penso 

nisso...como já disse só vou à escola quando sou 

chamada. 
Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 

Não , não tenho nada a dizer. 
Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 

1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 

Eu remrdo...ui mas muitas, eu agora iá nem na primeira 

sei ensinar o meu filho... noto na Língua Portuguesa e na 

Matemática, parece oue eles não aprendem como eu 

aprendi, eu aoora nem sei ensinar o meu filho...agora as 

professoras são mais carinhosas com os alunos... no meu 

tempo levava porrada velha...parece oue a professora não 

sabia ensinar como agora, não sabia levar uma criança 

com carinho. 
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Que nível de escolaridade atingiu? 
Fiz a quarta classe. 
Qual é no momento a profissão que tem? 
Sou agricultora. 
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Entrevista A12 
Quantos filhos tem na escola do 1o Ciclo? 

Tenho uma. 
Costuma participar na vida escolar da sua filha? 

Como? 
Costumo...em casa aiudo-a nos trabalhos, aiudo-a também 

a pesquisar alguma coisa. ..explico-lhe o que ela precisar. 

Com que frequência vai à escola? De que assuntos 

costuma tratar? 

Não venho muitas vezes porque encontro a professora e 

converso com ela sobre a minha filha...sobre o seu 

comportamento, sobre o aproveitamento escolar e a 

maneira como ela se relaciona com as pessoas aqui. 

Quando contacta o professor da sua filha, fá-lo por sua 

iniciativa ou porque é "chamada? 

Não, por minha iniciativa. 

Sente-se devidamente informada quanto à forma como 

pode participar na escola? 

Sinto, aqui as professoras informam bastante bem a 

maneira como a gente pode participar. 

E sobre o projecto de educação que a escola tem? 

Como adquiriu conhecimento sobre esse projecto? 

Sim...no início do ano os professores explicam qual é o 

projecto que estão a fazer e dizem logo que contam com a 

colaboração dos pais... nessa altura quem quiser pode 

perguntar alguma coisa que não tenha entendido muito 

bem. 

Teve (ou tem) alguma participação nas decisões e nas 
opções que a escola toma para a educação dos alunos 

desta escola? Porquê? 
De certa maneira acho que tomo parte nas decisões da 

escola porque os professores quando realizam qualquer 

actividade. antes perguntam aos pais... aceitam 
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sugestões...e querem a opinião dos pais para fazer desta 

maneira ou daquela...tomar esta atitude ou aquela no caso 

de algum problema mais difícil...acho oue quando dou a 

minha opinião e ela é aceite estou a tomar decisões 

juntamente com a escola. 

Nesta escola existe Comissão ou Associação de Pais? 

De quem foi a iniciativa da sua constituição? 

Existe uma comissão que está a tratar de formar a 

Associacão...a ideia partiu dos professores. 

Faz parte dela? Porquê? 

Faço parte dela...é assim, eu como participo em 

tudo... gosto de participar... não me ofereci mas as outras 

mães começaram a dizer o meu nome e eu aceitei, porque 

me sinto bem em participar e porque acho que alguém ha

de ser. 

Em sua opinião, considera positivo ou negativo existir 

uma Comissão ou Associação de Pais? Porquê? 

Eu considero gue é bom...eu acho oue os professores iá 

têm muitas responsabilidades com os alunos e eu acho 

gue a Associação de pais pode ajudar os professores 

nalgumas actividades para não os sobrecarregar...os 

professores já têm que chegue...há muitos assuntos a 

tratar oue podem ser da responsabilidade dos pais. 

A Comissão ou Associação de Pais estimula ou impede 

a participação dos pais, em geral? Porquê? 

De certa maneira também há alguns pais gue pensam gue 

os gue pertencem à comissão gue resolvam...há outros 

gue nós vamos falar com eles e estão sempre dispostos a 

colaborar com a comissão para o oue for preciso e estes 

são a maioria. 

Na sua opinião, considera a escola importante? 
Porquê? 
Considero... então na escola ensinam os nossos filhos e eu 
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acho que isso é muito importante para a vida dos nossos 

filhos, não é?...é o início da vida deles e precisam de 

aprender. 
O que considera importante que a sua filha aprenda na 

escola? 

As matérias normais, não é?...eu acho que aprender a ser 

educada, o comportamento para mim é muito 

importante... eu fico muito triste quando oiço os professores 

queixarem-se de um aluno qualquer...acho que em casa os 

pais também devem dar um bocadinho de educação aos 

filhos...a escola ajuda bastante nisso. 
De uma maneira geral, os pais dos alunos da escola da 
sua filha participam muito ou pouco na vida da escola? 

Porquê? 
Participam bastante, participam...eu acho que eles estão 

sempre prontos...acho aue eles se interessam pelo que se 

passa com os filhos...há muitas mães que trabalham e vêm 

na mesma. 
Considera importante os pais participarem na vida 

escolar dos filhos? Porquê? 
Eu acho que sim...é bom para os filhos saber que têm a 

mãe ou o pai interessados pela sua vida escolar... acho que 

também se os professores virem que os pais estão 

interessados em ajudar para eles é bom. 

Em que tipo de actividades e/situações devem 
participar os pais? 
Eu acho que quando começar a funcionar a Associação se 

podem propor e organizar actividades. ..até agora 

ajudavam os professores a fazer e eu acho que os pais se 

podem encarregar de muitas dessas actividades...acho 

oue podemos ser nós a organizar, por exemplo, a feira de 

Outono, festas de fim de período e até se a escola precisar 

de alguma coisa, os pais devem fazer tudo o que puderem 
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para conseguir isso. 
Há alguma característica desta escola que facilita, ou 

dificulta, a participação dos pais? Qual (quais)? 

Não vejo nada que dificulte... gosto muito das professoras 

que estão aouL.iá as conheço há muitos anos... são 

simpáticas e muito agradáveis para as pessoas... em 

qualouer altura atendem os pais dos alunos...isso conta 

muito e também chama muito as pessoas. 

Na sua opinião, o que poderá ser feito para que os pais 

participem mais na vida escolar dos filhos? 

Nada, acho que os pais iá participam muito, acho oue mais 

já é exagero...acho oue chega. 
Há alguma outra coisa que gostasse de dizer sobre 

esta escola? 
Não , não há assim nada que tenha para dizer. 

Ainda se recorda do tempo em que andou na escola do 
1o Ciclo? Nota algumas diferenças em relação ao 

tempo actual? 
Recordo...é assim, no tempo em oue eu andava na escola, 

acho oue havia muito mais disciplina...tínhamos muito 

medo de falar... guando éramos castigados apanhávamos 

logo com a régua...eu acho que agora os miúdos também 

abusam um bocadinho...acho oue o ensino é diferente mas 

acho gue é melhor agora...eu só decorava e a minha filha 

compreende melhor o oue as professoras ensinam... as 

brincadeiras são outras e as professoras são mais amigas 

dos alunos. 
Que nível de escolaridade atingiu? 

Fiz o 6o ano. 

Qual é no momento a profissão que tem? 

Estou desempregada. 
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ANEXO 3 
Entrevistas aos professores 
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Entrevista B1 Ideias-chave 
Há quantos anos lecciona? 

Lecciono há 23 anos. 

E nesta escola? 

Nesta escola há 15. 
Qual a categoria profissional? 

Sou professora do Quadro Geral. 
Como considera o ambiente que se vive nesta escola? 

O ambiente é bom..há um bom relacionamento entre 

professores, alunos, auxiliares e pais dos alunos... gosto de 

trabalhar aqui. 

Que conhecimento tem deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 

Conheço bem o meio... uma grande parte dos pais dos 

alunos trabalha na construção civil, as mães, como nesta 

zona há muitas fábricas de confecção, muitas delas 

trabalham nessas fábricas...os filhos ficam entregues aos 

avós, tios ou vizinhos...os alunos têm um aspecto saudável 

e só temos duas famílias visivelmente carenciadas. 

Em sua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 

Hoie mais do aue nunca a escola deve preocupar-se em 

formar os alunos para aue saibam viver e conviver em 

sociedade...nota-se muita falta de valores e a escola, 

dentro do possível, deve criar condições para que os 

alunos apreendam os valores da justiça, da solidariedade, 

da amizade, da tolerância... penso oue esta é uma das 

tarefas mais difíceis de conseguir, mas é para mim muito 

importante. 
Na sua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 
A relação da escola com as famílias dos alunos é boa. 

Em que actividades participam os pais nesta escola? 
Os pais, normalmente, mostram-se muito receptivos a 
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todas as propostas de actividades e a maioria deles 

colabora...ajudam nas festas, aiudam os filhos em casa...o 

ano passado organizaram o passeio da escola que foi feito 

com os pais...participam também em reuniões...colaboram 

na angariação de fundos para a escola. 

Porque é que achas que os pais participam? 

Alguns porque gostam... poro ue têm disponibilidade de 

tempo...eu acho oue o mais importante para eles 

participarem é o interesse oue dão à educação dos filhos. 

Como é feito o contacto com os pais? 

Geralmente, o contacto com os pais é feito verbalmente 

através dos alunos... ou também por convite escrito e 

enviado através dos alunos. 
Que vantagens ou desvantagens encontra na 

participação dos pais? 
Para mim só encontro vantagens...considero que o 

envolvimento dos pais aiuda muito os alunos, 

principalmente aqueles que têm dificuldades—de 

aprendizagem ...o interesse dos pais é muito importante...! 

troca de ideias entre professores e pais sobre os alunos só 

pode ajudara aprendizagem. 
Em sua opinião, a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Eu penso que a participação dos pais é positiva quando os 

papéis atribuídos aos pais e professores estão bem 

definidos e os pais não se intrometem onde não devem. 

Em que actividades e / ou situações devem os pais 

participar? 
Além das festas, passeios, reuniões, os pais devem 

participar em campanhas de solidariedade e quando há 

necessidade de reivindicar iunto da Câmara Municipal e da 

Administração Central melhores condições para a escola 

...verbas, infra-estruturas dignas, professores de apoio, 
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psicólogo...com os pais ao lado dos professores há mais 

possibilidades de conseguir resposta às solicitações da 

escola. 
Quem são os pais que mais vêm à escola? 
São pais que se interessam pela vida escolar dos 

filhos... quase sempre são as mães que vêm—à 

escola... normalmente trabalham em casa a rematar peças 

das fábricas de confecção. 

Quem toma a iniciativa? 
Há pais que vêm à escola por sua iniciativa, mas não são a 

mginria.a maioria vem por solicitação dos professores 

para reuniões ou para tratar de assuntos sobre os filhos. 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 
Quase sempre são os mais humildes...e os que têm filhos 

com problemas comportamentais na 

escola... esses... muitas vezes nem quando são 

chamados.. .eu também acho que é por timidez que alguns 

se mantêm afastados... outros, simplesmente por 

desinteresse... mas a maioria é por falta de disponibilidade 

de tempo. 
Que iniciativas toma a escola para os chamar 

(envolver)? 
A escola tenta organizar actividades para ir ao encontro 

dos desejos dos pais ...no caso das festas da escola e dos 

passeios, os pais são convidados a participar 

activamente... por várias vezes iá participaram em pecas de 

teatro... as festas da escola são bons momentos de 

convívio com os pais e isso contribui bastante para o bom 

relacionamento da escola com os pais. 
Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 
Os principais obstáculos são a falta de disponibilidade de 

tempo de muitos pais. 
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E o que tem facilitado a participação dos pais? 

O aue tem facilitado é o bom relacionamento dos 

professores com os pais. 
O que deveria ou poderia ser feito para aumentar a 

participação dos pais? 
Realizar actividades em dias e horários mais convenientes 

para os pais... solicitar acções de formação na área da 

relação escola-família cara pais e professores. 

Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 
Uma das prioridades é aprofundar a ligação entre a escola 

e as famílias dos alunos...formar uma Associação de Pais 

durante este ano lectivo. 

Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
O projecto educativo é o projecto educativo do 

Agrupamento de Escolas...foi elaborado por um grupo de 

professores...no início do ano foi feita uma reunião para 

informar os pais da existência do projecto e ao mesmo 

tempo para incentivar os pais a formar a Associação de 

Pais na escola. 

Em sua opinião, sobre a relação Escola-Famílias, o que 

é que eu não lhe perguntei que devia ter perguntado? 

De momento não me ocorre nenhuma questão, penso que 

foram feitas as essenciais. 

Elemento facilitador 

da participação (L1) 

Propostas para 
aumentar a 
participação (N) 

Prioridades do 
projecto educativo 

(E2) 

Conhecimento 
sobre o projecto 
educativo (E2) 



Entrevista B2 Ideias-chave 
Há quantos anos leccionas? 

Lecciono há seis anos. 

E nesta escola? 

Um, é o primeiro ano. 

Qual é a tua categoria profissional? 
Professora do Quadro Distrital de Vinculação. 

Como consideras o ambiente que se vive nesta escola? 

É muito bom... muito bom. 
Que conhecimento tens deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 
Eu tenho um conhecimento razoável, porque também vivo 

aqui...eu sei mais ou menos como é que é a vida deles. Há 

famílias que dão muito apoio aos filhos, interessam-se 

muito pela escola, estão sempre disponíveis para vir aqui, 

conversar comigo, propõem actividades, outras não, aliás 

isso reflecte-se depois nos alunos, eu tenho alunos, 

aqueles que são mais acompanhados embora tenham 

muitas dificuldades, conseguem acompanhar, um ou outro, 

que não tem acompanhamento nenhum em casa, enfim 

não conseguem acompanhar o resto da turma. 

Na tua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 
Eu acho que a escola tem um papel fundamental na vida 

das crianças, enfim... muitas vezes o que eles vivem em 

casa nem sempre é o mais correcto, nem sempre as 

vivências são agradáveis, cabe à escola esse papel de 

eguilíbrio. de estar atenta aos alunos e ouvi-los, porque 

muitas vezes acontece, que os alunos vêm contar-nos 

coisas que acontecem em casa deles, que os magoam 

muito e não se abrem com mais ninguém, a não ser 

connosco...eu acho fundamental o papel da escola no 

eguilíbrio emocional dos alunos...eu tenho uma aluna que 

muitas vezes chega aqui e diz assim. - "ó senhora 

Elementos 
facilitadores da 
participação (L1) 

Elemento facilitador 
da participação (L1) 

Os pais que mais 
participam (R3) 

Vantagens da 
participação (S1) 

O papel da escola 

(X) 



professora quero dizer-lhe um segredo porque o meu pai 

bateu na minha mãe e fiquei cheia de medo". 

Na tua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 
Ai.... eu acho que é uma boa relação, acho aue os pais, os 

pais desta escola interessam-se pela escola de um modo 

geral, há sempre excepções, não é? ... e acho aue os 

professores também estão abertos às iniciativas dos pais e 

isso também é muito importante, porque muitas vezes nós 

próprios não estamos muito interessados nas iniciativas 

deles, o que não acontece nesta escola... há uma boa 

relação e acho que há empenho dos professores em abrir a 

escola para os pais entrarem e conversarem, isso mostra-

se nas reuniões que temos. 

Em que actividades participam os pais nesta escola? 

É assim... eu posso falar por mim, na minha turma eles 

propuseram a festa de natal e foi organizada por eles... um 

grupo de pais veio ter comigo e com outra professora, 

depois fizemos uma reunião com os colegas todos... eles 

quiseram participar... fizeram teatros, fizeram canções, 

fizeram um número de palhaços, organizaram um lanche, o 

mesmo se passou com o Carnaval...eles oraanizaram-se. 

fizeram as fatiotas para os meninos e fizeram para elas 

próprias e andaram para aí a desfilar... portanto, eu acho 

aue eles gostam muito de participar e acho que não 

participam mais, porque também têm um bocadinho de 

vergonha, acho isso. 

Porque é que achas que eles participam? 
Sinceramente, eu acho que eles gostam tanto dos filhos 

que se dispõem...a maioria são pais ainda jovens e 
interessam-se muito nela vida dos filhos, o que querem é 

que eles se sintam bem e esteiam contentes...por 

exemplo, nas festinhas que fazemos, os pais que dizem 

Elementos 
facilitadores da 
participação (L1) 

Actividades em que 
participam os pais 
(R1) 

Características dos 
pais (R3) 
Obstáculos à 
participação (L2) 

Os pais que mais 
participam (R3) 
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que não podem estar presentes, depois lá conseguem e 

acabam por aparecer, eles sentem que é importante... os 

pais raramente aparecem à escola, normalmente são as 

mães...eu lembro-me, por exemplo, na festa de natal que 

havia pais dos alunos que eu não conhecia...vieram 

também os pais ver. Em relação à minha turma, há pais 

que participam mnitn, há aqueles que aderem e tal mas 

sem participar activamente, concordam e ajudam no que 

for preciso mas sem darem muito a cara e há aqueles que 

não querem saber mesmo nada disto...os que não querem 

saber nada disto são aí uns quatro. 

Como é feito o contacto com os pais? 

É assim...eu todos os dias tenho contacto com os pais, até 

porque eles estão sempre à minha espera e não vão 

Os que menos 

participam (R4) 

Os que mais 

participam (R3) 

Características dos 

pais que menos 

participam (R4) 

embora sem eu checar, se calhar pelos meninos serem 

pequeninos, sei lá guando preciso de uma reunião com 

eles eu escrevo, às vezes é um convite individual...é 

assim, quando um menino está muito bem que merece um 

elogio, eu chamo os pais e digo: - "o seu filho está de 

parabéns", quando está muito mal, chamo logo também e 

digo: - "isto é um trabalho conjunto, é melhor a senhora 

fazer assim ou assim e explico-lhe também o que tenciono 

fazer para combater as dificuldades"...guando é um convite 

individual escrevo na caderneta e os pais aparecem; 

quando é uma reunião oeral comunico aos meninos e eles 

levam recado oral ou escrito. 

Na tua opinião, a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Eu acho que não será sempre positiva, eu acho que não 

será... por enquanto, ainda não me aconteceu nada de 

negativo mas acho que pode acontecer um dia, porque 

estou nisto há POUCO tempo...por enquanto, tem sido 

positiva. 
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E o que consideras uma participação negativa? 

Quererem mandar em nós... mandar no nosso método de 

ensino e na nossa maneira de ensinar, isso não...e dizer: -

"olhe, é melhor fazer desta maneira porque o meu filho não 

sabe", isso não...e do género: - "que método vai ensinar 

para ensinar a 1er o meu filho?", ou, -"eu acho melhor 

utilizar o método assim..., porque este método não é 

assim..." por acaso, uma vez já me aconteceu isso..."que 

método vai utilizar?" e eu respondi: - "vou utilizar o método 

assim assim...e ela: - "ai era mesmo esse que eu queria 

aconselhar"...por acaso, não foi negativo, por coincidência, 

se calhar podia ser negativo. 
Em que actividades e/ou situações devem os pais 

participar? 
Eu acho importante o acompanhamento dos pais nos 

passeios, porque é muita responsabilidade só para 

nós...também acho muito importante e eu faço 

isso...sempre aue os pais entendam que devem vir à 

escola ouvir o menino a 1er para lhe dar apoio, eu acho isso 

fundamental, eu fazia isso guando eles começaram a 1er e 

os pais vinham e os meninos ficavam contentes, outros um 

bocadinho tristes...em todas as festas aue fazemos aqui na 

escola, acho importante os pais participarem. 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 
Os pais jovens...que têm um ou dois filhos...um nível de 

vida médio, não muito pobres, também não muito ricos. 

Quem toma a iniciativa para eles virem à escola? 
São eles...são eles próprios...também não são todos, uma 

ou duas puxam pelas outras...a maioria vem por iniciativa 

deles próprios. 
Em que actividades participam? 
Participam em festas, reuniões, passeios. Janeiras, desfile 

de Carnaval. 
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da 
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Quem são os pais que não aparecem? Porquê? 

Não aparecem aqueles aue são pobres e aqueles que 

pensam que os filhos não sabem nada, mesmo que eu os 

chame para dar um elogio, para dizer "olhe a sua filha fez 

muito hpm" ales têm medo e não aparecem... mesmo 

que os chame para conversar, aqueles que têm uma ideia 

que os filhos não têm capacidades e. normalmente, essas 

famílias têm muitos filhos...não aparecem, têm mais que 

fazer...têm baixas expectativas dos filhos deles. 

Que iniciativas toma a escola para os chamar? 

Fazemos o pino, claro...eu por exemplo, escrevo sempre 

quer no caderninho, auer na caderneta, para virem à 

escola porque tenho um assunto importante... mando 

recados pelas crianças e é isso eue eu posso fazer, não 

vou a casa deles chamá-los, isso não vou. 

Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 

Há sempre obstáculos...é assim, a escola não tem boas 

instalações para os pais participarem e fazerem tudo o que 

pretendem...não tem boas instalações, não tem espaço, 

não há condições...há disponibilidade dos pais, há abertura 

dos professores e da escola em si mas não tem estruturas. 

E o que tem facilitado essa participação? 

A abertura dos professores é o elemento facilitador sem 

dúvida, sem dúvida...eu acho que é isso, eu acho aue nós 

somos a porta aue abre, porque se nós não estivermos 

disponíveis, os pais nem sequer se aproximam, eu acho...e 

se se aproximarem não é para boa coisa eee...achoqueos 

pais . alguns, têm aue perder aquela ideia "se eu fizer, vou 

ser criticado ou vão pensar aue estou ali só para escovar a 

professora ...para cue ela passe o meu filho", eu acho que 

os pais sentem muito isso...os obstáculos são os outros 

pais que não participam...eles próprios constituem um 

Características dos 
pais que menos 
participam (R4) 

Obstáculos à 
participação (L2) 

Características dos 
pais que menos 
participam (R4) 

Estratégias para 
envolver os pais na 
vida escolar (E1) 

Obstáculos à 
participação (L2) 

Elemento facilitador 
da participação (L1) 

Elementos 
facilitadores da 
participação (L1) 

Obstáculos à 
participação (L2) 



obstáculo a auem quer participar...sempre com medo..."ai 

ele falou de mim ou, ai ele vai falar, é melhor eu não fazer 

e tal". 
Na tua opinião, o que deveria ou poderia ser feito para 

aumentar a participação dos pais? 

Eu acho que os professores têm aue conversar muito com 

os pais... conversar muito, não só da vida escolar dos 

alunos, mas à entrada, à saída, normalmente, vêm buscá-

los, conversar..."tudo bem...como está e tal"...conversar 

muito com eles para oue os pais se sintam à vontade com 

o professor...e depois de se sentirem à vontade, eles vão-

se aproximando do professor, eles têm de sentir que o 

professor também não está distante, não é?...o que se 

poderia fazer mais..chamá-los...aqueles que não vêm, 

chamá-los, convocá-los...e se calhar não iria resultar, 

porque só vem mesmo quem quer. 

Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 
O projecto educativo é sobre o ambiente, a protecção do 

ambiente...em relação à parte dos pais, focamos lá a 

abertura à comunidade, a participação dos pais nas 

actividades, achamos isso fundamental. 
Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
Eles tiveram conhecimento do projecto educativo, 

inicialmente, pelos seus filhos, são eles que levam as 

mensagens... eles não participaram na sua 

elaboração... mas tiveram conhecimento através dos filhos 

e quando há uma actividade especial, a escola convoca 

uma reunião, explica a actividade e eles têm abertura para 

participar ou não. 
Na tua opinião, sobre a relação escola-famílias, o que é 
que não te perguntei que devia ter perguntado? 

Propostas para 
aumentar a 
participação (N) 
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Não me lembro agora, acho que perguntaste tudo...só se 
reflectir mais tarde, mas agora assim de repente...acho 
que perguntaste tudo, focaste bem os aspectos positivos e 
negativos da escola em relação à abertura aos 
encarregados de educação e o contrário. 
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Entrevista B3 Ideias-chave 

Há quantos anos leccionas? 
Lecciono há 28 anos. 

E nesta escola? 

Nesta escola há 22 anos. 
Qual a tua categoria profissional? 
Sou professor do Quadro Geral. 
Como consideras o ambiente que se vive nesta escola? 

Considero o ambiente, portanto o ambiente escolar é bom. 

Que conhecimento tens deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 

Embora sendo um meio rural, pode considerar-se já um 

meio com um nível de cultura médio eee... a maior parte 

deles já trabalha o pai e a mãe, principalmente, as mães 

em unidades fabris do meio eee...bastantes pais ligados ao 

ramo da construção civil e alguns por conta própria 

eee...portanto, já com um nível de vida bastante razoável, 

até ...pode considerar-se iá acima da média. 

Na tua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 

Portanto o papel da escola eee...portanto, a escola deve 

preocupar-se com uma formação mais completa do aluno 

eee.. .fazer cheaar. portanto, essa informação aos 

encarregados de educação, com vista à aproximação dos 

encarregados de educação e até da comunidade à 

escola... portanto, uma escola virada não só directamente à 

sala de aula mas, se possível com intervenção também na 

própria comunidade. 

Como é a relação entre esta escola e as famílias? 

Eu acho que ■.que a escola manteve sempre uma relação 

bastante próxima com as famílias, relação esta que nos 

últimos anos se vem acentuando de forma bastante 

positiva. 
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Em que actividades participam os pais nesta escola? 

Portanto...participam em actividades planificadas pela 

escola, constando do plano anual de actividades e até 

convém registar a capacidade de empenho, o espírito de 

iniciativa que muitos encarregados de educação têm vindo 

a demonstrar eee...pelo menos nestes últimos 

anos. colaboram na organização de festas, no transporte 

rios alunos a visitas de estudo, participam em reuniões, 

passeios. 

Na tua opinião, porque é que eles participam? 

Portanto, em meu pntpnrter os pais aoui do meio já se 

preocupam hastante com a formação e a educação dos 

seus filhos, demonstram interesse em acompanhar a vida 

e-scolar dos filhos eee...e como tem havido uma boa 

relação escnla-comunidade. essa intervenção dos pais tem 

sido facilitada. 

Como é feito o contacto com os pais? 

Ora, o contacto com os p* '* em reunifies... portanto em 

reuniões marcadas iá para esse efeito...contacto directo 

com os encarregados de educação eee...por vezes através 

de convites escritos, avisos na igreia. também telefone 

PPP muitas vezes são os próprios encarregados de 

educação que iá vêm até à escola. 

Os pais que mais 
participam (R3) 

Actividades em que 
participam os pais 
(R1) 

Características dos 
pais que mais 
participam (R3) 

Elemento facilitador 
da participação (L1) 

Que vantagens ou desvantagens encontras na 

participação dos pais? 

Portanto, considero gue as vantagens superam em grande 

escala as desvantagens...até ao momento, o nível de 

intervenção dos pais não me faz sentir nenhuma 

desvantagem, oelo contrário... eu considero—gue—a 

colaboração oue eles prestam na escola e o 

Modo como é 
despoletada a 
participação dos 

pais (E1) 
Iniciativa para a 
participação (R5) 

Vantagens 
participação 
pais (S1) 

da 
dos 

acompanhamento em casa se reflectem no aproveitamento 

dos filhos. 
Na tua opinião, a participação dos pais é sempre 



positiva? 
Em certas situações...portanto, talvez uma aproximação 

mais intensiva por parte de alguns encarregados de 

educação pode levar a um clima de abertura tal, gue possa 

vir a sobrepor-se ao próprio professor e ao próprio 

funcionamento da escola. 

Em que actividades devem participar os pais? 

Portanto... em actividades planeadas eue à partida 

implicuem a própria colaboração dos cais.,.festas gue se 

organizem na escola, passeios, visitas de estudo, 

campanhas de solidariedade, reuniões, encontros... 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 

Ora, os pais que mais vêm à escola...por vezes até são 

Desvantagens da 

participação (S2) 

Actividades em que 
devem participar 
(R2) 

pais com um baixo nível de cultura, também não são 

aqueles com uma situação económica mais favorável 

eee...até acabam por ser pessoas humildes. 

Quem toma a iniciativa? 

Portanto...iá há pais, embora não muitos, oue iá tomam a 

iniciativa de vir à escola, mas uma grande parte ainda 

aguarda pela chamada por parte da escola. 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 

Geralmente, os que não aparecem, como é que eu os vou 

caracterizar, são pais, homens, com uma situação 

económica mais favorável e um nível de formação mais 

elevado. 
Que iniciativas toma a escola para os chamar 

(envolver)? 
Para os chamar pnrtantn através do próprio educando 

alertar os pais para a importância da participação e da 

vinda à escola. 

Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 
Obstáculos., .a ocupação dos próprios pais não lhes 

Os pais que mais 
participam (R3) 

Iniciativa para a 
participação (R5) 

Características dos 
pais que menos 
participam (R4) 

Estratégias para 
envolver os pais na 
vida escolar (E1) 

Obstáculos 



indisponibilidade. 

E o que tem facilitado? 
O que tem facilitado é a relação próxima que tem existido Eiement0 facilitador 

entre a escola e as famílias...e ainda a própria estabilidade da participação (L1) 

do corpo docente. 
O que deveria ou poderia ser feito para aumentar a 

participação dos pais? 
Para aumentar a participação... promover encontros entre Propostas para 

pais e professores e auxiliares, convívios, encontros de aumentar a 

reflexão e de animação... organização de passeios com os participação (N) 

encarregados de educação, criar uma associação de pais. 

Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 
O projecto educativo é o projecto do agrupamento 

eee...contempla a aproximação entre a escola e as 

famílias...a criação de associações de pais em todas as 

escolas, porque não existem ainda... não foram os pais prjorJdades do 

que manifestaram vontade disso... é fruto da iniciativa dos projecto educativo 

professores. Neste momento só na EB2.3 é que está a (E2) 

funcionar uma associação de pais, constituída durante o 

ano lectivo de 2002/2003. 
Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
Ainda não havia Associação de Pais e os pais não 

participaram na elaboração do projecto.. .tiveram 

conhecimento em reuniões promovidas pela própria escola 

para esse efeito. 
Na tua opinião, sobre a relação escola-famílias, o que é 

que não te perguntei que devia ter perguntado? 

Até onde pode ir a participação e intervenção dos pais na 

escola? 
E como respondias? 

Conhecimento 
sobre o projecto 
educativo (E2) 



Até não interferir ou colocar em causa a própria autoridade 

do professor ou do corpo docente. 

Desvantagens da 
participação dos 
pais (S2) 
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Entrevista B4 Ideias-chave 
Há quantos anos leccionas? 

Há 12. 
E nesta escola? 

Cinco anos. 
Qual a tua categoria profissional? 

Professora do Quadro Distrital de Vinculação. 

Como consideras o ambiente que se vive nesta escola? 

Bom...é bom. 
Que conhecimento tens deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 
Menos do que gostaria .-mas iá é razoável, uma vez que já 

estou aaui há cinco anos. A maioria dos pais trabalha na 

indústria...também há alguns que trabalham fora, 

nomeadamente, no Porto, na construção civil...não há 

praticamente pessoas que trabalhem na agricultura, 

apenas um ou outro, mas é caso raro. 

Na tua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 

Eu acho que a escola sempre teve um papel muito 

Elemento facilitador 
da participação (L1) 

importante numa comunidade... como houve reformas, 

muito rápidas e bastantes, as coisas ainda não estão muito 

bem definidas e os professores não têm muito a noção dos 

deveres e dos direitos dos pais e dos alunos. Os pais ainda 

acham que a escola tem a obrigação de educar totalmente 

os seus filhos, delegando na escola toda a 

responsabilidade pela sua educação... Durante muitos 

anos a escola esteva fechada para os pais e por isso acho 

que é preciso caminhar no sentido de uma total abertura. 

Na tua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 
Nesta escola há um bom relacionamento... geralmente os 

pais aderem guando são solicitados a colaborar com a 

escola. 

Conhecimento do 
meio, elemento 
facilitador (L1) 

0 papel da escola 

(X) 
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Em que actividades participam os pais nesta escola? 

Em actividades extra curriculares... por exemplo, na feira de 

Outono foi solicitada a colaboração das mães para 

confecção de bolos, compotas e para aiudar a organizar a 

feira...ajudam a organizar festas... 

Como é feito o contacto com os pais? 

Como os professores desta escola estão cá efectivos há 

muitos anos, e como têm um bom relacionamento com os 

encarregados de educação e como sabem cue a vida deles 

é complicada, geralmente aoroveita-se a oportunidade de 

um contacto pessoal quando eles vêm trazer e buscar os 

filhos à escola e fala-se sobre os assuntos cue 

interessam... claro gue se fazem contactos também por 

escrito mas, procura-se na medida do possível evitar a 

imposição de um horário rígido de atendimento aos pais. 

Que vantagens ou desvantagens encontras na 

participação dos pais? 

Eu acho que tem de ser tudo com peso e medida... acho 

que... deve haver papéis bem definidos, o papel do 

professor, o papel do encarregado de educação e da 

instituição em si... tem de haver limites para tudo... acho 

muito bem oue os pais contribuam para a educação dos 

filhos e é importante ajudá-los nos trabalhos de casa e a 

Actividades em que 
participam os pais 
(R1) 

Elemento facilitador 
da participação (L1) 
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pesouisar sobre determinados assuntos... alguns não 

fazem isso por não saberem e outros por falta de tempo. A 

legislação prevê a participação dos pais em determinados 

cargos, mas são atirados assim para ali e eu não concordo 

muito, porque não pode ser de um dia para o outro oue se 

tem determinados poderes sem estarem preparados para 

isso. 
Na tua opinião a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Poderá ser ou não... se os pais entenderem o seu papel... 

Obstáculos à 
participação (L2) 
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por exemplo, será importante ter a opinião do encarregado 

de educação na avaliação dos alunos, mas não acho que 

essa opinião se possa sobrepor ao professor eee... acho 

que a mentalidade dos pais não aiuda... qualquer pai com 

a mentalidade da maioria das pessoas, o que quer é que o 

filho passe. 
Em que actividades devem os pais participar? 

Eu acho essencial eles participarem em tudo o que 

Desvantagens da 

participação (S2) 

favoreça o bom funcionamento da escola... por exemplo, 

esta escola, que é uma escola com fracas infra-estruturas, 

é uma escola deteriorada, muito antiga eee... e se os pais 

tivessem tido um papel mais activo se calhar já não se 

trabalhava nestas condições e nesse aspecto eu acho que 

os pais podem ter um papel muito importante na 

manutenção e conservação da escola... a escola é deles e 

devem protegê-la. 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 

No meu caso eee... são pais que, geralmente, vêm trazer 

os filhos à escola diariamente... podem considerar-se pais 

com um papel muito activo na educação dos filhos mas, 

também por terem a vida profissional mais facilitada... a 

disponibilidade dos pais é um factor muito importante. 

Quem toma a iniciativa? 

No meu caso eee... eu costumo dizer que tenho sempre a 

Actividades em que 
devem participar 
(R2) 

porta aberta e eles podem vir em qualouer altura eee... 

acontece que os pais gue trazem diariamente os filhos, de 

vez em quando, gostam de saber o que se está a passar 

com os filhos e são eles a tomar a iniciativa... quando eu 

acho necessário tomo eu a iniciativa. 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 
Há pais que não aparecem à escola e são pais muito 

interessados até, mas têm uma vida muito complicada a 

nível profissional... a maioria das pessoas queixa-se que 

Os pais que mais 
participam (R3) 

Elemento facilitador 
da participação (L1) 

Elemento facilitador 
da participação (L1) 
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não pode faltar... que não tem disponibilidade para vir à 

escola... outros pais aue não vêm à escola são pais em 

que se nota um bocado de desinteresse pelas actividades 

escolares dos filhos e por não valorizarem muito a escola. 

Que iniciativas toma a escola para os chamar 

(envolver)? 

A escola sempre aue realiza actividades para a 

comunidade convida todos os pais...quer se trate de 

assuntos culturais ou recreativos e, geralmente, são 

sempre os mesmos pais a virem e os aue nunca vêm 

também não vêm nessas alturas. 

Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 

Eu acho que o espaço físico é o primeiro obstáculo eee... 

acho que isso é essencial... nesta escola não há nenhum 
espaço coberto aue permita juntar todos os pais e alunos 

ao mesmo tempo. 

O que tem facilitado? 
O bom entendimento aue há entre pais e professores e a 
não rigidez de horários de atendimento aos pais, de outra 

maneira a maioria dos pais não aparecia. 

O que poderia ser feito para aumentar a participação? 
Eu acho que... é preciso haver condições, o tal espaço 

físico... é necessário fazer uma sensibilização iunto dos 

pais... é preciso acabar com a escola penalizadora. aue só 

chama os pais para lhes dar conta dos aspectos negativos 

dos filhos... a criação de uma associação de pais pode ser 

um bom caminho. 
Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 
Uma das prioridades é a aproximação entre escola e as 

famílias e a comunidade eee... pretende-se a criação de 

Associações de Pais em todas as escolas do agrupamento. 

pais que menos 
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Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
Tiveram conhecimento através dos alunos e em reuniões 

na escola. 
Na tua opinião, sobre a relação escola- família, o que é 

que eu não te perguntei que devia ter perguntado? 

Acho que me perguntaste tudo. 

Conhecimento 
sobre o projecto 
educativo (E2) 



Entrevista B5 Ideias-chave 

Há quantos anos leccionas? 

Há 14. 

E nesta escola? 

Há três anos. 

Qual a tua categoria profissional? 
Professora do Quadro Distrital de Vinculação. 

Como consideras o ambiente que se vive nesta escola? 

Óptimo. 
Que conhecimento tens deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 

Tenho um conhecimento razoável... o que é que eu sei 

deles, não é?... creio que são essencialmente da classe 

média baixa, pronto... trabalhadores na construção civil, 

pessoas de boa índole em termos da maneira de ser, que 

não dão grandes problemas, salvo excepções que há 

sempre em todo o lado...vivem sem grandes dificuldades 

porque são trabalhadores e porque se esforçam... de resto, 

casos assim complicados não há. 

Na tua opinião, que papei deve ter hoje a escola? 

A escola... a escola, hoje, tem muitos mais papéis a 

desempenhar do aue tinha até há uns anos atrás... tem 

que formar, tem que informar, mas acima de tudo formar, 

não é?... tem oue tentar resolver problemas que vêm de 

casa, tem que resolver problemas criados na escola... tem 

um papel difícil de desempenhar e de se esgotar no tempo 

de aulas...ficam sempre coisas por fazer. 

Na tua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 
A relação é boa e os pais participam na escola com 

bastante regularidade. 
Em que actividades participam os pais nesta escola? 
Eu posso dizer que as pessoas sempre que são solicitadas 
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a participar em actividades participam... por exemplo, 

participam na feira do S. Martinho que se realiza todos os 

anos, participam indo à feira e participam levando produtos 

para serem vendidos na feira para arranjar dinheiro para a 

escola... vamos cantar as Janeiras e nunca ninguém nos 

fechou uma porta, toda a gente colabora como pode. 

Porque é que achas que os pais participam? 

Eu acho que eles participam porque também vêem 

interesse nos professores e porque a escola está 

completamente aberta para eles... inclusivamente, às 

vezes nem à porta batem... pronto, se calhar é um 

bocadinho demais mas, aqui, os pais sabem que não há 

ninouém a impedir a sua entrada seja pelo que for... por 

exemplo, têm por hábito esperar pelos filhos dentro da 

escola, alguns sentados ali à sombra... por isso não vêem 

distância da escola... as colegas que estão cá há mais 

tempo têm grande responsabilidade nesta abertura. 

Como é feito o contacto com os pais? 

Por convite escrito, por convocatória ou então mandamos 

recado pelos filhos. 

Actividades em que 
participam os pais 
(R1) 

Que vantagens ou desvantagens encontras na 

participação dos pais? 

Que dizer... se eles fossem muito problemáticos podia 

encontrar desvantagens, assim...não vejo desvantagens. 

Vantagens?... sei lá... estamos mais perto deles, é mais 

fácil sabermos o cue pensam... outra coisa importante é 

que guando chega a hora da avaliação não há surpresas e 

isso é bom. 
Na tua opinião a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Não, nem gpmprp se for com pessoas problemáticas 

pode não ser uma participação positiva... se for aquele tipo 

de pessoas oue estão sempre no contra... se forem 
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pessoas demasiado reivindicativas... nós sabemos que se 

quisermos criticar o trabalho de uma pessoa, seja ela quem 

for, temos sempre por onde lhe pegar, não é? 

Em que actividades devem os pais participar? 

Acho que depois de criarem a Associação de Pais será 

mais fácil a sua participação ir muito mais longe... sei lá... 

acho que os pais podem fazer forca para aue o edifício 

mantenha uma boa conservação... por exemplo, para 

pintar o edifício se for nftr.essário... podem sentir-se no 

direito de fechar a escola por causa de uma possível 

epidemia de uma determinada doença... sei lá... até, por 

vezes... infelizmente, há professores aue merecem aue os 

pais tomem medidas e os pais podem intervir. 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 

Os que mais vêm, pronto... posso falar no exemplo de uma 

mãe tipo "cola"... aquela mãe aue nunca está contente com 

os resultados do filho e aue auer transferir as suas 

responsabilidades todas para a professora porque, 

pronto... porque que o menino não aprende tão bem como 

ela gostaria e que no seu entender a culpa pode ser da 

professora e vem à escola afirmar mil vezes que não tem 

mais nada que lhe faça e, depois há os outros... aue se 

preocupam realmente com os filhos e aue não exageram, 

pronto...só querem saber se está tudo bem. 

Quem toma a iniciativa? 

Depende... a maior parte das vezes são eles, mas guando 

são chamados para uma reunião ou preciso de falar com 

eles, aí sou eu aue tomo a iniciativa de os contactar. 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 
Os aue não aparecem são os desinteressados... por 

vezes, são os pais dos alunos que aprendem menos 

bem... acho aue são, por vezes, pais que não gostaram da 

escola e que não dão importância à escola. 
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Que iniciativas toma a escola para os chamar 

(envolver)? 

Convocam-se reuniões, mandam-se avisos escritos, 

pronto... tenta-se tudo por tudo para que eles venham... 

até iá chegámos a enviar uma carta registada. 

Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 

Nenhum obstáculo. 

E o que tem facilitado? 

O que tem facilitado... por exemplo, termos espaço para os 

receber, termos espaço para fazer festas... este ano, 

oferecemos uma festa de natal aos alunos e aos pais, 

foram todos convidados a assistir a uma sessão de teatro 

de marionetas. 

O que poderia ser feito para aumentar a participação? 

Não sei... sinceramente, acho oue a participação está na 

medida certa, também não veio nenhum interesse em 

termos os pais constantemente por cá... acho que, 

pronto... que é um bocadinho a história de cada macaco no 

seu galho... acho que também não quero que nenhuma 

mãe me venha dizer como devo ensinar o Estudo do Meio 

ou a matemática... eu também não vou a casa delas dizer 

como devem trabalhar na máquina de costura, não é? 

Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 

Entre várias, é a criação de uma Associação de Pais. 

Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 

Tiveram conhecimento numa reunião no início do ano 

lectivo... fizemos uma reunião e dissemos qual era o nosso 

projecto... os alunos iá levaram para casa inquéritos para 

fazerem aos pais e a outros elementos da comunidade no 

âmbito do projecto. 
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Na tua opinião, sobre a relação escola- família, o que é 
que eu não te perguntei que devia ter perguntado? 
Não me recordo de nada assim de momento. 



Entrevista B6 Ideias-chave 

Há quantos anos leccionas? 

Há 11. 
E nesta escola? 

Há cinco anos. 
Qual a tua categoria profissional? 
Professora do Quadro Distrital de Vinculação. 

Como consideras o ambiente que se vive nesta escola? 
Acho um óptimo ambiente, quer a nível de colegas, quer 

relativamente aos alunos também, são alunos bastante 

humildes, não temos problemas de comportamento e no 

que diz respeito a funcionárias também. 
Que conhecimento tens deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 
Ora bem, relativamente a isso... como eu iá estou aqui há 

cinco anos, iá considero conhecer razoavelmente o meio... 

eu em relação, pronto... sei que temos pais que vivem da 

agricultura, temos pais que trabalham em pequenas 

fábricas e temos muitas mães domésticas. 

Na tua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 

Ora bem, não é só hoje... a escola tem um papel 

importante de educar para a vida, tem de saber educar 

para a vida prática... claro que se deve aprender 

conhecimentos mas, é preciso saber lidar com eles, aplicá-

los. .. perante novas situações é importante saber lidar com 

elas para se poderem desenrascar na vida que eu acho 

que é importantíssimo. 

Na tua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 

A relação escola-pais desde que cá estou, também tenho 

sorte por ter uma colega educadora que muito tem 

contribuído, a nossa relação com os pais é boa... quer 

dizer, há uma aproximação visível dos pais à escola, 
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embora nuns anos seja mais visível do que noutros, 

dependendo das actividades que se realizam... tentamos 

sair da rotina, temos a preocupação de cada ano realizar 

actividades diferentes... os pais nem participam muito nem 

pouco, os oue participam mais são sempre os mesmos... 

nós iá sabemos com os aue podemos contar. 

Em que actividades participam os pais nesta escola? 
Participam sempre nas festas da escola, nos passeios... 

agora no final do ano estamos a pensar fazer uma 

actividade diferente que será um piquenique com alunos, 

professores, pais e auxiliares para conviver durante um dia 

num local aprazível... estamos a pensar programar uns 

ioaos também para os pais... as pessoas já se 

aperceberam que nós queremos fazer sempre actividades 

diferentes e interessantes... por exemplo, este ano, na 

festa de natal, ootou-se por uma festa diferente para os 

pais e alunos assistirem a um teatro de marionetas na 

escola... eles adoraram... estão sempre muito receptivos 

para qualquer coisa que a gente peça. 

Porque é que achas que os pais participam? 
Eu acho que eles participam porque nós também temos 

uma boa relação com eles... aliás, eu e as outras 

professoras tentámos cativá-los de alguma maneira...nas 

reuniões, preocupámo-nos com a forma como vamos 

abordar os assuntos e como solicitar intervenção dos 

pais... a linguagem que usamos... a maneira de lidar com 

eles... a escola está aberta e eles vêm guando ouerem e 
também é verdade gue só não vêm os gue não Querem 

mas, também acho que tem muito a ver com a 

receptividade dos professores. 

Como é feito o contacto com os pais? 
Fazemos reuniões periódicas, através de convocatória, 

guando é para organizar festas e pretendemos a aiuda 
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deles também os convocámos através dos alunos, da 

caderneta, também contactos pessoais, não costumamos 

utilizar o correio para economizar verbas. 
Que vantagens ou desvantagens encontras na 

participação dos pais? 
Desvantagens para mim não tem... quanto a vantagens, as 

mass vêm à escola porque os pais, praticamente, nunca 

vêm e, esse contacto com as mães permite um melhor 

conhecimento dos alunos, dos seus problemas, das suas 

atitudes... ficamos a saber o que pensam dos próprios 

filhos, ficamos a saber quais são os pais aue acompanham 

a aprendizagem dos filhos... as mães dão conta das 

dificuldades que os filhos têm nos trabalhos de casa e 

valorizam mais o trabalho da professora. 

Na tua opinião a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Não... acho que não, porque... na nossa profissão temos 

de lidar com pessoas muito diferentes e de meios também 

diferentes, com diferentes formas de pensar e a 

participação oode. por vezes, gerar alguns conflitos... 

sabemos que há pessoas mais conflituosas do que outras 

e oerir isso pode tornar-se complicado. 
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Em que actividades devem os pais participar? 

Acho que os pais podem conseguir gue se façam obras 

para permitir uma boa conservação da escola, o que não 

acontece com a nossa actualmente... acredito que quando 

existir a Associação de Pais poderá beneficiar a escola, 

porque eu acho gue terá mais força para se impor junto da 

Câmara e da Junta... angariar fundos para melhorar o 

funcionamento da escola... eles podem participar na 

planificação de actividades porque eles estando por dentro 

da organização valorizam mais o professor. 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 

Desvantagens da 
participação (S2) 
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São pais , primeiro, que sabem muito hem os filhos que 

têm, aue se preocupam com eles eee... eu acho que, sei 

lá... são pais mais interessados na educação dos filhos. 

principalmente. 

Quem toma a iniciativa? 
Temos nós a iniciativa, mas também são eles quando lhes 

interessa... para iá é mais por iniciativa dos professores. 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 
Por vezes, não sabem como acompanhar os filhos ou, a 

vida também não permite... são pessoas—mujto 

atrapalhadas com a vida, pessoas com baixo rendimento 

económico, com muitas preocupações, à vezes têm 

problemas e se calhar é por isso que não aparecem tantas 

vezes. 
Que iniciativas toma a escola para os chamar 

(envolver)? 
Por acaso, aqui, não temos casos de pais que nunca 

aparecem... geralmente, são as festas que se fazem para 

chamar os que aparecem menos vezes... já fizemos um 

colóquio e também teve muita adesão mas, as festas são 

aouilo que cativa mais os pais. 
Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 
Não, não vejo obstáculos nenhuns. 

E o que tem facilitado? 
As instalações... temos espaço conveniente para nos 

encontrarmos todos... o pessoal que cá está... os 

professores e as auxiliares têm contribuído para a boa 

relação que mantemos com os pais. 
O que poderia ser feito para aumentar a participação? 

Aqui, só se os envolvermos mais na organização das 

actividades... seria bom cue eles tomassem a iniciativa de 

propor e organizar também actividades... é preciso que 
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tenham uma participação mais activa e não se limitem 

apenas a assistir às actividades. 
Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 
Uma das prioridades é a aproximação da escola e das 

famílias e criar uma Associação de Pais. 
Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
Não tiveram participação na elaboração do projecto mas, 

espero que a partir da criação da Associação de Pais eles 

possam participar activamente... tiveram conhecimento do 

projecto pelos professores nas reuniões. 
Na tua opinião, sobre a relação escola- família, o que é 

que eu não te perguntei que devia ter perguntado? 

Na relação escola-família eee... não estou a ver mais 

nada. 

aumentar 
participação (N) 

Prioridades do 
projecto educativo 

(E2) 

Conhecimento 
sobre o projecto 
educativo (E2) 



Entrevista B7 Ideias-chave 

Há quantos anos leccionas? 

Há 25. 

E nesta escola? 

Há quatro anos. 
Qual a tua categoria profissional? 

Professor do Quadro Geral. 
Como consideras o ambiente que se vive nesta escola? 

É um ambiente dentro do normal...as pessoas que 

trabalham nesta escola esforcam-se para aue haja um bom 

relacionamento entre professores, alunos, auxiliares e pais. 

Que conhecimento tens deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 

É um meio um bocado pobre de espírito de alguns pais 

mas, há também pessoas de boa qualidade... há outros que 

deixam muito a desejar...os pais quase todos são 

pedreiros e as mães são domésticas...agora, devido ao 

desemprego existem aloumas famílias carenciadas mas, 

talvez, com alouns sacrifícios todos trazem os filhos 

asseados e trazem lanche de casa. 

Na tua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 

Eu acho gue a escola deve abrir as portas à população, 

talvez, até ser o centro de apoio a determinados problemas 

que existam na freguesia não digo gue o professor tenha 

de o fazer sozinho mas deve estar atento e ajudar dentro 

do possível. 
Na tua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 
Portanto há uma grande parte dos pais que tem boa 

relação com a escola, há um orupo de mães, geralmente, 

aouelas gue não fazem nada, que não andam a trabalhar, 

se a gente as convidar participam nas actividades gue a 

escola realiza...há sempre um grupinho mais pequeno que 
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não gosta do professor e aue só estão contra tudo e contra 

todos... pela minha parte, quando os convido para assistir a 

uma actividade que se realiza quase todas as mães dos 

alunos aparecem, do outro lado é outra questão. 

Em que actividades participam os pais nesta escola? 
Normalmente, participam nas festas de natal, colaboram no 

lanche que é oferecido aos alunos nessa festa, no ano 

anterior, na festa de fim de ano, assaram-se uma fêveras e 

mais umas coisas e houve meia dúzia de mães que 

estavam disponíveis que vieram e ajudaram...mas eu 

compreendo que como foi ao meio da semana talvez 
algumas não tenham aparecido, as que trabalham mas, 

outras, talvez tenha sido por questões de não gostarem 

dos professores. 
Porque é que achas que os pais participam? 
Porque gostam dos filhos...querem saber sempre o que se 

passa com eles... porque se interessam pela educação dos 

filhos...acho que é isso. 
Como é feito o contacto com os pais? 
Normalmente por escrito e enviamos através dos alunos. 

Que vantagens ou desvantagens encontras na 

participação dos pais? 
Desvantagens não, até vejo vantagens...as vantagens, em, 

Os pais que menos 
participam (R4) 

Actividades em que 
participam os pais 
(R1) 

Obstáculos à 
participação (L2) 

princípio, eu acho oue como andam cá os filhos os pais 

tentam ajudar para que a escola funcione bem, sem 

grandes problemas e também traz vantagens para a 

aprendizagem dos alunos. 

Na tua opinião a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Nem sempre, conforme a intenção dos pais, em princípio 

costuma ser positiva porque há pais oue felizmente sabem 

ocupar o seu lugar, mas há sempre meia dúzia que não 

sabe.. .é positiva quando os pais vêm com intenções de 
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colaborar com a escola, porque se calhar há pais que às 

vezes querem é aproveitar-se...como pode ser o caso da 

futura Associação de Pais.-se calhar, haverá um ou outro 

que se queira aproveitar de pertencer à Associação para 

prejudicar terceiros. 

Em que actividades devem os pais participar? 

Tirando as festas, organizar passeios, fazer tudo o que 

possa contribuir para o bom ambiente da escola... há 

actividades que podiam ser organizadas pelos pais como: 

organizar um maausto. tratar da missa da Páscoa. 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 

Em princípio, são aoueles gue se interessam pelos filhos, 

nãn_é? ..aqui há pais que se relacionam mais com um 

professor dn gue com outro, no que me toca a mim vêm 

sempre interessados saber como vão os 

filhos, .normalmente, são as mães e as mães que estão 

em casa... há meia dúzia de mães que vêm trazer os filhos 

à escola e naouele pequeno espaço de tempo encontram-

me e conversam para saberem como vão os filhos. 

Quem toma a iniciativa? 

Quer dizer, a iniciativa da vinda deles...no princípio do ano, 

nas reuniões ou até nas festas estou sempre a dizer que 

quando quiserem falar gue venham, poroue estou sempre 

disponível por isso, os gue vêm, vêm por iniciativa deles. 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 
A respeito da minha turma, a minha turma tem um ou outro 

oue trabalha e gue não pode vir e só vem na altura da 

avaliação, são os gue trabalham e outros desinteressados 

ou por influência só lhes interessa vir saber no final do 

período. 
Que iniciativas toma a escola para os chamar 

(envolver)? 
Normalmente não fazemos nada, poroue a gente convoca-
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participação (S2) 
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os escreve a dizer que precisa de falar com eles e, eles 

normalmente aparecem, mas é preciso 

comunicar...quando há festas toda a gente é convidada e 

toda a gente é bem aceite, mas há sempre os que não 

aparecem e. para esses a escola não vai abrir excepções, 

porque ao convidar convida os pais todos. 

Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 

Não tenho sentido obstáculos. 

E o que tem facilitado? 

O que facilita é estar disponível para ouvir os pais quando 

é preciso, aceitar qualquer opinião nue os pais possam 

ter...eu estou convencido que até aoora o grande problema 

desta e. se calhar de outras escolas, foi estar fechada aos 

pais e esse hábito vai desaparecendo lentamente... há 

escolas que têm um horário certo para atender os pais e, 

na parte que me toca, a qualquer hora atendo uma mãe, 

porque dez ou quinze minutos que eu perca com os pais 

em qualquer momento estou a recuperar esse tempo com 

os alunos conhecendo-os melhor. 

O que poderia ser feito para aumentar a participação? 

A primeira coisa é tratar da criação da Associação de Pais 

que é aouiln que se está a fazer... incentivar os pais para 

programarem actividades com os professores para não 

estarem à espera que sejam só os professores a 

realizarem as actividades para depois não se ouvirem 

vozes a dizer que os alunos andam a brincar e podiam 

estar dentro da sala...quer dizer não estão dentro dos 

assuntos e depois criticam. 

Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 

O oroiecto educativo do agrupamento tem como prioridade 

a criação de Associações de Pais em todas as escolas. 
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Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
Não tiveram participação na elaboração do projecto 

educativo mas tiveram conhecimento dele a conversar nas 

reuniões ou então no período de avaliação quando vieram 

à escola. 
Na tua opinião, sobre a relação escola- família, o que é 

que eu não te perguntei que devia ter perguntado? 

Porque é que há aí guerras? 

E como é que respondias? 
Eu não pspr>nrio porque nem os professores se sabem 

pôr no seu luaar nem os pais... os pais vêem determinadas 

atitudes que não gostam porque o professor ou a 

professora não sabe ter uma relação igual para todos os 

alunos e as guerras começam aL.os pais não esquecem 

com facilidade e por mais oue se queira ser simpático e tal 

não se consegue porque os pais estão feridos...é normal. 

Conhecimento 
sobre o projecto 
educativo (E2) 

Obstáculos 
participação (L2) 



Entrevista B8 Ideias-chave 

Há quantos anos leccionas? 

Há 22. 
E nesta escola? 
Há sete anos. 
Qual a tua categoria profissional? 

Professora do Quadro Geral. 
Como consideras o ambiente que se vive nesta escola? 
Nem muito bom nem muito mau...temos pais terrivelmente 

faladores por fora, põem o professor na lama da rua, são 

rapazes de rlizer que o professor rouba o dinheiro da, 

escola, que hate nos alunos sem bater, tudo fora da escola, 

estás a ^p+°nHAr? riepois vêm outras pessoas comunicar-

nos... aaui na escola não tem havirio assim esses 

confrontos. 
Que conhecimento tens deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 
Vivem bem, mas quando cheoa a meio do mês já não há 

dinheiro para nada...os pais que trabalham quase todos 

são trolhas ou pedreiros, as mães estão em casa a coser 

sapatos, são domésticas e aquelas que trabalham nas 

fábricas andam sempre de baixa, estás a entender?...os 

alunos costumam andar limpos, vestidos com roupas de 

marca mas, às vezes, quando é preciso dinheiro para a 

escola é preciso esperar pelo fim do mês e, às vezes, pelo 

outro mês. 
Na tua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 
Sei iá mnitn aherta ao público, aos pais...pelo menos nas 

festas convidar sempre os pais...a escola tem de ser mais, 

aberta para encaminhar os alunos para o futuro, mas é 

preciso oue eles também queiram porque eu tenho ali um 

aluno com ô*7 anos que a gente martela martela e ele não 

sai daquilo. 
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Na tua opinião, como é a relação entre a escola e as 

famílias? 
A relação é boa tirando seis ou sete pais, estás a 

entender?.. não vêm directamente à escola mas dizem mal 

dos professores nas lojas e nos vizinhos...os outros são 

hnns. são muito prestáveis e se o professor lhes pedir 

alaum favor eles fa?em tudo para agradar—ao 

professor...quando fazemos festas são todos convidados e 
há sempre aqueles pais que vêm e, os que não vêm e 

criticam por trás. 
Em que actividades participam os pais nesta escola? 

Ajudam nas canções de natal ...ajudam nos enfeites de 

Carnaval...também na Páscoa ajudam à missa...na festa 

do final de ano., .também não fazemos mais nada. 

Porque é que achas que os pais participam? 

Só participam porque a aente lhes pede...se a gente pedir 

eles participam, agora por iniciativa própria não, não 

aparece ninguém...se lhes pedir eles fazem por agradar ao 

professor. 
Como é feito o contacto com os pais? 
Comunicamos por escrito ou no caso surgir um problema 

grave com alaum aluno utilizamos o telefone. 
Que vantagens ou desvantagens encontras na 

participação dos pais? 
Não, desvantagens não encontro nenhumas...sobre as 

vantagens, eu acho que a participação dos pais permite-

nos descobrir coisas sobre os alunos que de outra forma 

não seria possível...podemos perceber melhor porgue 

razão um aluno não faz os deveres ou anda 

desinteressado...eu acho que traz vantagens. 

Na tua opinião a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Eu acho gue a participação pode ser negativa guando 
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numa reunião , ou num lanche, ou num convívio aparecer 

alguém mal intencionado que acaba por gerar conflitos que 

só vão dificultar a relação entre pais e professores. 

Em que actividades devem os pais participar? 

Organizar o passeio da escola, poroue tem sido tarefa dos 

professores e no dia do passeio guando se está a fazer a 

chamada há sempre reclamações por isso, deviam ser eles 

a organizar os passeios e. se calhar, a festa de fim de 

ano... também dizem que não corre bem poroue a gente 

pede POUCO dinheiro, mas se pedirmos muito há muitos 

pais oue não colaboram. 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 

Eu estou a falar por mim, os pais que mais vêm à escola 

são os oue estão sempre interessados em saber se o filho 

aprende bem ou se não aprende...normalmente são pais 

de alunos muito certinhos, interessados, gue aprendem 

bem, oue trazem tudo sempre direitinho...esses é oue vêm 

regularmente à escola. 

Quem toma a iniciativa? 

No início do ano, nas reuniões, incentivamos os pais para 

oue venham à escola...os oue se interessam vêm por 

iniciativa própria. 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 
Eu acho que são pais novos, desinteressados e com 

mentalidades um bocado atrasadas...há um caso de um 

aluno "destruidor" que a mãe quando vem à escola, vem 
com um palavreado esquisito e cuida de partir tudo...a 

gente até a evita, mas ela vem espontaneamente para 

fazer barulho...a essa não é preciso mandar chamar. 

Que iniciativas toma a escola para os chamar? 
Enviamos recados para os pais pelos filhos, pelos vizinhos, 

por não sei quem...até pelo telefone...dizem gue vêm 

amanhã, que vêm depois e nunca aparecem. 
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Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 

Nenhuns obstáculos. 

E o que tem facilitado? 

Eu acho que o aue tem facilitado é o diálogo aue os 

professores têm incentivado... antigamente estava a escola 

fechada, não autorizavam a vinda dos pais...agora, 

qualquer actividade aue haia na escola os pais são 

convidados. 
O que poderia ser feito para aumentar a participação? 

Se calhar, quando estiver a funcionar a Associação de 

Pais, uns possam chamar os outros...talvez com a 

Associação de Pais sintam mais os seus deveres de pais e, 

por isso, pode aumentar a participação... mas não sei se a 

Associação irá funcionar, não é? 

Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 
O projecto educativo do agrupamento tem como prioridade 

principal a aproximação entre as escolas e as famílias. 

Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
Os pais não participaram na elaboração do 

projecto...tiveram conhecimento nas reuniões da escola. 

Na tua opinião, sobre a relação escola- família, o que é 

que eu não te perguntei que devia ter perguntado? 

Não me lembro de nada. 
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Entrevista B9 Ideias-chave 

Há quantos anos leccionas? 

Há 26. 
E nesta escola? 

Há quatro anos. 
Qual a tua categoria profissional? 

Professora do Quadro Geral. 
Como consideras o ambiente que se vive nesta escola? 

Nesta escola o ambiente é bom, temos um relacionamento 

muito aberto umas com as outras professoras, o que temos 

a dizer dizemos na altura e na hora certa, ninguém se 

melindra porque ouando se faz uma crítica procuramos que 

ela seia construtiva. 
Que conhecimento tens deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 
Q meio é horrível, muito violento, há muita droga...os pais 

são muito conflituosos, tive um problema com uma aluna 

que ficou retida no 4o ano e a mãe fez de tudo para me 

prejudicar, .este ano tenho um aluno, que o pai, segundo 

dizem, é do pior que existe à face da terra...as mães em 

geral são domésticas e em casa trabalham a coser sapatos 

e em bordados, os pais são empregados quase todos na 

construção civil. 
Na tua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 
Acho que a escola é um recurso muito importante para 

uma comunidade, a escola oode contribuir para o seu bem-

estar. para a sua educação...a escola tem de se preocupar 

com os valores eue a comunidade está a perder no dia a 

dia...deve estar muito aberta ao meio. 
Na tua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 
A relação ria escola com os pais tem sido boa mas temos 
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de ter cuidado e saber muito bem como lidar com 

ejes criticam com muita facilidade tudo e todos... estão 

sempre a falar...temos muitos pais drogados...a maior 

parte dos pais participam guando são chamados sempre 

que a gente precise deles. 

Em que actividades participam os pais nesta escola? 

Nas reuniões, organizam o passeio da escola, aiudam na 

festa de natal e de fim de ano. 
Porque é que achas que os pais participam? 

Eu acho que alguns participam porgue são curiosos 

ouerem ver como é a relação da professora com os seus 

filhos, guerem ver se ela é meiga, isso é muito importante 

para eles mesmo gue não ensine muito bem. 

Como é feito o contacto com os pais? 
Geralmente comunicamos com os pais por escrito e 

enviamos através dos alunos. 
Que vantagens ou desvantagens encontras na 

participação dos pais? 
Rem se os pais souberem ocupar o seu lugar acho gue 

tem muitas vantagens poroue nos permite ter um melhor 

conhecimento da realidade gue envolve os alunos e isso é 

bom, mas pode ser prejudicial em exagero...iá trabalhei em 

muitas escolas e esta localidade é do pior gue há...é 

normal dizer mal das professoras. 
Na tua opinião a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Não é sempre positiva...bem, depende dos pais em 

primeiro lugar há pais oue não devem participar em 

nada... nesta zona há poucos pais capazes de uma 

participação sem conflitos constantes, gue nos possam 

aiudar... para armar confusão é melhor ficarem no seu 

canto. 
Em que actividades devem os pais participar? 
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Organizar passeios, festas, visitas de estudo, podem ajudar 

em aulas práticas sobre assuntos que dominam, por 

exemplo, bordados, carpintaria, agricultura... para participar 

am actividades na sede do agrupamento temos problemas 

com os transportes e eu acho cue isso devia ser da 

responsabilidade dos pais. 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 

Quase todos vêm à escola sempre oue seiam 

solicitados...os oue mais vêm são pais interessados, mas 

sobretudo curiosos, principalmente os pais dos alunos do 

1 o ano oue estão cá todos os dias para ver como a 

professora trata os filhos. 

Quem toma a iniciativa? 

A maior parte dos pais é por iniciativa da escola sempre 

que haia necessidade, a não ser como já disse os pais dos 

alunos do 1 o ano que estão cá todos os dias. 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 

Aqueles que não se interessam, alguns têm um nível baixo 

de escolaridade, alguns deles são mesmo analfabetos...eu 

penso que como não gostavam da escola ou não a 

frequentaram não valorizam a escola, mandam os filhos 

poroue são obrigados mas ligam POUCO. 

Que iniciativas toma a escola para os chamar? 

Ainda há dias fui a casa dos pais de uma aluna para lhes 

pedir para darem apoio à filha e para a deixarem vir à 

escola mas não adiantou nada, continua tudo na mesma. 

Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 
Nenhuns obstáculos. 

E o que tem facilitado? 

Há vontade por parte dos professores em cativar os 

pais...eu penso oue o que facilita são as festas que se 

fazem...considero oue é a melhor forma de cativar os pais, 
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0 que poderia ser feito para aumentar a participação? 

ppnso que a escola pode valorizar mais o artesanato local 

que são os bordados e os Dais Dodem particiDar na escola 

com aulas práticas aos alunos...acho aue é uma forma da 
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escola valorizar o trabalho das mães. 
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Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 
1 Ima delas é a criação de uma Associação de Pais. 

Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
Nas reuniões nós colocamos os pais a par do que se passa 

na escola. 
Na tua opinião, sobre a relação escola- família, o que é 

que eu não te perguntei que devia ter perguntado? 

Acho que perguntaste tudo. 
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Entrevista B10 Ideias-chave 
Há quantos anos lecciona? 

Há 28. 

E nesta escola? 

Há 20. 
Qual a categoria profissional? 

Professora do Quadro Geral. 
Como considera o ambiente que se vive nesta escola? 
Na fornia há bom ambiente... há um bom relacionamento 

entre professores, alunos e auxiliar de acção educativa. 

Que conhecimento tem deste meio e das famílias dos 
alunos que frequentam a escola? 

Os pais dos alunos trabalham quase todos na construção 

civil...as mães são domésticas ou trabalham nas malhas 

em casa...o nível cultural da comunidade é baixo...as 

habilitações da maior parte dos pais são a quarta 

classe...há alguns pais com o 6o ano de escolaridade. 

Na sua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 
Para além de ensinar e educar...deve ser uma escola 

Elementos 
facilitadores da 
participação (L1) 

aberta à comunidade..uma escola activa...uma escola 

capaz de preparar os alunos para enfrentar os problemas 

do dia a dia. 
Na sua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 
Há iá alguns anos que a escola tenta uma maior 

aproximação ao meio... no ano lectivo de 1995/96 formou-

se a primeira comissão de pais...foi nesse mesmo ano que 
se fundou o Rancho de Folclore Infantil da Escola...A 

comissão de pais colabora com a escola na medida do 

r i s í v e l geralmente são as mães domésticas que têm 

mais disponibilidade para vir à escola. 

Em que actividades participam os pais nesta escola? 

Nas reuniões convocadas pela escola... participam em 

O papel da escola 

(X) 

Elementos 
facilitadores da 
participação (L1) 

Os pais que mais 
participam (R3) 

Actividades em que 
participam os pais 



actividades extra-escolares como: festas. convívios, 

passeios. ..é isso. 
Porque é que acha que os pais participam? 

Primeiro de tudo porque gostam dos filhos...alguns porque 

acompanham os filhos em casa e sabem dar valor ao 

trabalho dos professores... porque gostam de ajudar acho 

eu. 
Como é feito o contacto com os pais? 
Contacto pessoalmente os pais que encontro...envio 

convocatória ou convite através dos alunos. 

Que vantagens ou desvantagens encontra na 

participação dos pais? 
Só encontro desvantagens se a participação dos pais 

(R1) 

Os pais que mais 
participam (R3) 

interferir na prática pedagógica do professor...sobre as 

vantagens.. penso oue pode aumentar o interesse e o 

empenhamento dos alunos...o apoio e a cooperação dos 

pais pode trazer benefícios para os alunos e para a escola. 

Na sua opinião a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Para mim não será positiva a participação se os pais não 

tiverem boas intenções *&* ..se não tiverem respeito pelo 

empenho das pessoas envolvidas.. .também se 

prejudicarem o bom ambiente da escola. 

Em que actividades devem os pais participar? 
No acompanhamento dos filhos em casa... em actividades 

extra-curriculares como: festas, convívios, passeios... acho 

que não devem vir só assistir, devem organizar essas 

actividades. 
Quem são os pais que mais vêm à escola? 
Eu penso que são os que mais se interessam pelos seus 

filhos...essa é a característica principal...os gue trabalham, 

guando se interessam arranjam maneira de aparecer. 

Quem toma a iniciativa? 

Modo como é 
despoletada a 
participação dos 
pais (E1) 

Desvantagens da 
participação dos 
pais (S2) 

Vantagens 
participação 
pais (S1) 

da 
dos 

Desvantagens da 
participação (S2) 

Actividades em que 
devem participar 
(R2) 

Os pais que mais 
participam (R3) 

Iniciativa para a 



Geralmente é a escola...depende dos assuntos ...há casos 

em aue são os pais, depende do interesse pelo assunto a 

tratar. 
Quem são os que não aparecem? Porquê? 

No caso de casais que trabalham ambos...também as 

famílias carenciadas aparecem poucas vezes.-.alquns pais 

é por falta de tempo, outros porque são mais inibidos e 

outros por desinteresse. 
Que iniciativas toma a escola para os chamar 

(envolver)? 
A escola comunica frequentemente com os pais... enviando 

convites... por telefone... procuramos despertar a 

curiosidade para os assuntos de interesse dos filhos e da 

escola...procura ter bom relacionamento com todos eee...é 

isso. 
Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 
Obstáculos...baixo nível sócio-cultural. falta de organização 

e dinamização entre eles...ainda não estão mentalizados 

para críticas construtivas... por vezes o desânimo nas 

pessoas que deram o seu melhor...a falta de espaços na 

escola para encontros causa algumas dificuldades. 

E o que tem facilitado? 

O que tem facilitado é o empenho dos professores no bom 

relacionamento com os pais PPP também a boa vontade 

dos mesmos pais que não se importam com as críticas. 

O que deveria ou poderia ser feito para aumentar a 

participação? 

Como durante este ano foi o arranque para a criação da 

Associação de Pais, acho oue ela pode ajudar a mudar 

mentalidades... pode ajudar a criar inter-aiuda entre os 

pais...eu acho que é preciso que os pais valorizem mais a 

escola.. .também reconhecer que o trabalho—dos 

participação (R5 

Características dos 
pais que menos 
participam (R4) 

Modo como é 
despoletada a 
participação dos 
pais (E1) 

Obstáculos à 
participação (L2) 

Elementos 
facilitadores da 
participação (L1) 

Propostas para 
aumentar a 
participação (N) 



professores poderá ser mais eficaz com a aiuda dos pais. 

Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 
O projecto educativo de escola é o projecto educativo do 

agrupamento..uma das prioridades é durante este ano 

lectivo formar e legalizar Associações de pais em todas as 

escolas do agrupamento. 

Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
No início do ano fizemos uma reunião com os pais para 

lhes dar conhecimento do projecto educativo... ao longo do 

ano vai-se falando. 

Na sua opinião, sobre a relação escola- família, o que é 

que eu não lhe perguntei que devia ter perguntado? 

Assim de momento não vejo nada de especial que não 

tivesse sido abordado. 

Prioridades do 
projecto educativo 

(E2) 

Conhecimento 
sobre o projecto 
educativo (E2) 



Entrevista B11 Ideias-chave 

Há quantos anos lecciona? 

Há 3. 
E nesta escola? 

Apenas há um ano. 

Qual a categoria profissional? 

Professora Contratada. 
Como considera o ambiente que se vive nesta escola? 

Acho que se trata de bom ambiente...não tive problemas 

no relacionamento comos alunos, com a auxiliar e com os 

outros professores. 

Que conhecimento tem deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 

Pelo que me apercebo são pessoas de recursos 

económicos baixos...há muitas mães a viver da agricultura 

e outras trabalham nas fábricas de malha...os pais 

trabalham na construção civil...é um meio pobre, há um ou 

outro que vive melhor mas no geral é uma classe média 

baixa. 

Na sua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 

A escola deve formar, educar...formar os alunos, prepará-

los para o futuro... acho que a escola deve fazer isso, 

PRSPnrialmanta .não só a escola mas os pais devem 

também ter responsabilidade nisso... os pais, hoie em dia, 

pensam gue a escola pode fazer tudo. 

Na sua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 
No gue me diz respeito procuro manter um bom 

relacionamento com os pais dos alunos, normalmente são 

as mães... não tenho tido problemas... na escola 

participam poucas vezes e só guando são 

solicitados, .guando são chamados para uma reunião ou 

para falar sobre a avaliação, eles vêm...por sua iniciativa 

Elementos 
facilitadores da 
participação (L1) 

Conhecimento do 
meio (L1) 

O papel da escola 
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são poucos. 
Em que actividades participam os pais nesta escola? 

Nas festas de fim de período aue costumamos fazer. 

convívios entre pais, professores e alunos... participam 

ainda na divulgação do artesanato local iunto das 

crianças...vêm à escola fazer as trancas com a palha. 

Porque é que acha que os pais participam? 

Eu acho, que é essencialmente porque no início do ano os 

professores pedem aos pais para participarem...acho que 

eles têm obrigação e devem preocuoar-se com tudo o que 

se passa na escola com os seus filhos. 

Como é feito o contacto com os pais? 

Por escrito e enviamos através dos alunos. 
Que vantagens ou desvantagens encontra na 

participação dos pais? 
Eu encontro essencialmente vantagens... eu considero que 

os pais têm muita força, iunto das várias entidades, para 

reivindicar a favor da escola e isso traz vantagens... eu 

acho que eles têm mais forca do que os professores, iunto 

da Câmara e da Junta de Freguesia...os pais juntos podem 

fazer muito pela escola e pelos alunos... havendo 

vantagens para a escola há também para os alunos, todos 

gostam de ver os pais a apoiá-los. 
Na sua opinião a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Não é sempre...no que nos toca, por exemplo...quando um 

professor tem qualquer problema com um aluno, os pais 

tendem sempre a ir contra o professor... portanto, o 

professor é muito bom enquanto passa os meninos, mas 

quando ficam retidos passa a ser o pior que há...se o aluno 

aprende mal, a culpa é do professor que não ensina...se o 

aluno aprende bem é porque é muito inteligente. 

Em que actividades devem os pais participar? 

Actividades em que 

participam os pais 

(R1) 

Modo como é 

despoletada a 

participação dos 

pais (E1) 

Modo como é 

despoletada s 

participação dos 

pais (E1) 

Vantagens 

participação 

pais (S1) 

da 

dos 

Desvantagens da 

participação (L2) 



Eu acho que os pais não devem participar só como 

espectadores das actividades que se fazem na escola, os 

pais devem propor actividades para a escola e participar na 

sua organização. 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 
São pais interessados... preocupados com a educação dos 

filhos...também com alguma disponibilidade...são as mães 

que vêm, tenho apenas um pai reformado que é o único a 

vir à escola. 

Quem toma a iniciativa? 
Tem de ser a escola, eles não tomam a iniciativa. 

Quem são os que não aparecem? Porquê? 

Acho que alguns pais não vêm mais porque não 

podem...sei de casos de pais cue não têm disponibilidade 

mas quando são obrigados a vir para assinar as fichas de 

avaliação demonstram interesse em saber tudo sobre os 

filhos...também há pais gue não vêm simplesmente por 

desinteresse. 
Que iniciativas toma a escola para os chamar 

(envolver)? 
De vez em quando mando recados pelos filhos a dizer-lhes 

duas e três vezes para virem à escola tomar conhecimento 

do aproveitamento escolar dos filhos...é isso que eu faço, 

vou insistindo até gue lá vem o dia em gue aparecem. 

Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 
Obstácu los... muito trabalho., .falta de hábitos de 

participação na escola...a mentalidade de oue a escola é 

só da responsabilidade dos professores. 

E o que tem facilitado? 
A insistência dos professores...a boa vontade de algumas 

mães gue se disponibilizam e são guase sempre as 

Actividades em que 

devem participar 

(R2) 

Os pais que mais 

participam (R3) 

Iniciativa para a 

participação (R5 

Obstáculos 
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mesmas. 
O que deveria ou poderia ser feito para aumentar a 

participação? 
Eu acho gufi a formação de uma Associação de Pais 

poderia aumentar a participação...a comissão de pais que 

estava a tratar do processo de legalização acabou por 
rtesistir...comn são mães e não têm carta de condução 

tinham dificuldade com as deslocações para participar nas 

muniões com as outras escolas e para encaminhar o 

proroocn a comissão de pais deveria reunir e chamar os 

outros pais, porque isso não acontece, eles não fazem 

reuniões sozinhos. 

Que prioridades contempla o projecto educativo de 

escola? 
F a liaacão antre escola e comunidade...a formação de 

uma Associação de Pais. 
Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
Nas reuniões gerais da escola e nas reuniões de turma 

vamos informando os pais de tudo o nue se passa na 

escola...a comissão de pais iniciou o processo de 

formação da Associação de Pais, mas pelo menos este 

ano, não continuaram. 

Na sua opinião, sobre a relação escola- família, o que é 

que eu não lhe perguntei que devia ter perguntado? 

Eu considero que me perguntou o essencial, no momento, 

não estou a ver mais nada. 
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Entrevista B12 Ideias-chave 

Há quantos anos leccionas? 

Há 28. 

E nesta escola? 

Há 24. 
Qual a tua categoria profissional? 

Professora do Quadro Geral. 
Como consideras o ambiente que se vive nesta escola? 

Acho que é muito bom...penso que somos quase uma 

família, cada um diz o que pensa, ninguém se melindra. 

Que conhecimento tens deste meio e das famílias dos 

alunos que frequentam a escola? 

Conheço muito bem este meio...há nesta zona algumas 

fábricas e as mães dos alunos trabalham nelas, os pais 

trabalham na construção civil, na fábrica da rede ou na 

CP...aqui as crianças andam muito limpinhas, muito bem 

vestidas, trazem sempre lanche...posso dizer que os pais 

dos alunos vivem razoavelmente bem. 

Na tua opinião, que papel deve ter hoje a escola? 

Deve ter um papel, sobretudo, de educadora, tendo em 

vista preparar os alunos para encarar os problemas da 

sociedade em que vivemos...o essencial da escola para 

mim é educar e preparar para a vida...a escola deve 

transformar-se de forma a cativar os alunos...a escola 

actual não consegue superar as motivações que os alunos 

têm lá fora e esse é o meu maior problema, saber como 

hei-de fazer...a escola precisa de mais computadores para 

os alunos poderem pesquisar na Internet, para tornar a 

aprendizagem mais interessante e menos abstracta. 

Na tua opinião, como é a relação entre esta escola e as 

famílias? 

Acui é boa... nunca tivemos problemas graves... mantemos 

uma boa relação com a comunidade...os pais participam 

Elementos 
facilitadores da 
participação (L1) 

Elemento facilitador 
Da participação dos 
pais (L1) 

O papel da escola 

(X) 

Elementos 
facilitadores da 
participação (L1) 



com interesse em tudo o que for preciso, ou vem a mãe, ou 

vem a tia, ou vem a avó, vem sempre alguém que se 

interessa por um aluno... se os professores solicitarem a 

colaboração dos pais, normalmente vêm logo. 

Em que actividades participam os pais nesta escola? 

Nas festinhas, nos passeios...sempre que realizemos 

actividades fora da escola, eles demonstram vontade em 

participar...a festa de natal do ano passado foi feita por 

eles... amanhã, no passeio da escola, os pais vão iogar os 

iogos tradicionais para os filhos ficarem a saber como se 

jogavam no tempo dos pais. 

Porque é que achas que os pais participam? 

Eu acho que pelo facto de existir neste meio uma 

Associação Cultural e Recreativa oue tem um grande 

dinamismo, eu penso que há um hábito de 

participação...os pais dos alunos demonstram muito 

interesse pelos filhos...depois, há muitos anos gue os 

conhecemos e temos um óptimo relacionamento. 

Como é feito o contacto com os pais? 

Normalmente é feito através dos alunos, oralmente ou por 

escrito...alguns também por contacto pessoal. 

Que vantagens ou desvantagens encontras na 

participação dos pais? 
Até ao momento não encontrei desvantagens...em relação 

às vantagens, acho gue os alunos ficam mais motivados 

para determinadas actividades por saberem oue os pais 

também participam...eu acho que os alunos têm uma 

ligação mais acentuada com a escola guando os pais 

participam nas actividades gue se realizam... há 

possibilidade de se ficar a conhecer melhor o meio familiar 

dos alunos e de compreender melhor os seus problemas 

para os podermos aiudar...um pai gue se interesse pela 

vida escolar do filho, normalmente, ele tem melhor 
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aproveitamento... nos alunos com dificuldades—de 

aprendizagem nota-se mais interesse e persistência 

quando os pais os apoiam. 

Na tua opinião a participação dos pais é sempre 

positiva? 
Aqui tem sido guando os pais se acham no direito de por 

em causa certas atitudes aue os professores tomam em 

relação aos seus filhos, para mim essa é uma participação 

negativa. 

Em que actividades devem os pais participar? 
Podem participar na elaboração de projectos muito 

específicos de acordo com a realidade local, porque são 

eles oue melhor conhecem o meio... eu acho gue gualquer 

projecto tendo de raiz a participação dos pais, tem maiores 

possibilidades de atingir os seus objectivos... os pais 

podem aiudar muito na elaboração de um projecto para os 

filhos gue têm dificuldades... podem também explicar-nos 

como é o ambiente lá em casa e como é gue o filho reage, 

como é gue consegue motivar o filho para determinadas 

actividades... acho gue guando a Associação de Pais 

começar a funcionar, os pais poderão ter uma participação 

mais activa, tomando iniciativas, fazendo propostas de 

Desvantagens da 
participação (S2) 

actividades e organizar algumas delas. 

Quem são os pais que mais vêm à escola? 

Aqui, os pais vêm sempre que é preciso...as mães gue 

trabalham nas fábricas pedem autorização aos patrões e 

depois levam a justificação mas procuram não faltar... acho 

que tem a ver mais com o carácter das pessoas e do 

interesse do oue com a sua posição social.,.claro gue há 

sempre uns oue vêm mais vezes do gue outros. 

Quem toma a iniciativa? 
Nesta escola há muitos pais gue não esperam gue os 

chamem...a escola toma a iniciativa guando pretende ter 
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participação (S1) 
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os pais todos juntos, porque individualmente são eles que 

tomam a iniciativa. 
Quern são os que não aparecem? Porquê? 

Não temos pais que nunca aparecem mas temos pais que 

aparecem menos vezes...acho que são os que têm filhos 

com mais dificuldades na aprendizagem, não gostam de 

estar em reuniões com receio que se fale dos filhos na 

frente de todos, depois, sozinhas, vêm falar com a 

professora. 
Que iniciativas toma a escola para os chamar? 

A escola volta a contactá-los e eles vêm logo. 

Que obstáculos tem tido a escola para que os pais 

participem? 

Obstáculos não. 

E o que tem facilitado? 
Eu penso que tem muito a ver com as vivências do 

meio...há uma Associação Recreativa e Cultural e eu acho 

oue isso aiuda porgue muitos pais de alunos fazem parte 

dessa Associação e iá estão habituados a 

participar... mesmo para fazer lista para formar a futura 

Associação de Pais não houve dificuldade nenhuma...o 

facto dos professores conhecerem muito bem os pais e 

vice-versa conta muito...aoui. os professores atendem os 

pais em qualquer altura e isso aiuda também. 

O que deveria ou poderia ser feito para aumentar a 

participação? 
Eu acho que a Associação é cue pode fazer coisas 

novas...quando ela estiver a funcionar, acho que os pais 

podem fazer coisas interessantes para o bem da 

escola... até agora têm colaborado com os professores 

mas, a partir de aoora acho que podem ser eles a 

organizar muitas das actividades. 
Que prioridades contempla o projecto educativo de 

participação (R5 
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escola? 
É a de responsabilizar as famílias pela educação dos filhos 

e criar uma Associação de pais em todas as escolas deste 

agrupamento. 
Como é que os pais tiveram conhecimento desse 

projecto? 
Nas reuniões informamos os pais da existência do projecto 

de escola e do Agrupamento. dos seus 

objectivos... manifestamos ainda a nossa opinião sobre o 

interesse da criação da Associação de Pais na escola, 

incentivando-os a movimentarem-se nesse sentido. 

Na tua opinião, sobre a relação escola- família, o que é 

que eu não te perguntei que devia ter perguntado? 

Penso que as questões que me parecem importantes 

foram abordadas...não vejo mais nada de especial. 
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Quadro IV 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos aos 

modos de participação dos pais na vida escolar (M) 

Actividades em 

que participam 

(M1) 

"perguntar ao professor se está tudo bem; em casa dou-lhe os bons conselhos também" 

"vou perguntar se ela está bem, se ela vai bem, se ela se porta bem" 

"participando nas reuniões... qualquer dúvida que eu tenho gosto de vir falar directamente 

com a professora..." 
"gosto de saber como é que vai o meu filho... no inicio, como é que ele se adaptou à escola" 

"indo à escola ver como é que ele está... como vai durante o ano... falar com a professora 

quando ele falta... tento acompanhá-lo sempre da melhor maneira que posso." 

"quando eu vou falar com a professora pergunto como vai o meu filho, se realmente é 

aplicado, se é bem comportado nas aulas, se participa, se não participa." 

"em tudo o que for preciso... ajudar a fazer trabalhinhos em casa... se for preciso participar 

aqui na escola em alguma coisa também ajudo sempre." 
"ensino-o, vou à escola saber como é que ele está, vou aos passeios da escola, vou às 

festinhas da escola dele, participo dentro do possível." 
"pergunto se ele se porta bem, se ele está bem na escola, sâo essas perguntas que faço à 

professora e que me interessam." 
"ajudo a minha filha em casa e colaboro nas festas que se realizam na escola." 
"em reuniões, quando há feirinhas, sei lá...em tudo que os professores precisem, só se não 

puder." 
"falar com a professora, saber se ele é bem educado, se faz os deveres, como se porta." 

"nas actividades escolares, nos trabalhos de casa, nas festas, no que eu puder eu participo." 

"ver como é que ela vai na escola, se ela se porta bem, se faz sempre os deveres...nessas 

coisas assim." 
"ajudando no que for preciso na escola...quando é preciso ir ao CAE...ajudar a organizar 

festas, passeios" 
"quando falo com o professor é sobre o meu filho...como é que ele vai na escola, se 

costuma portar-se bem" 
"nas reuniões quando sou chamada, nos trabalhos de casa...em tudo o que puder." 

"vou saber como é o comportamento deles, perguntar se aprendem bem, se são 

educados..." 
"falo com a professora pelo telefone sobre o meu filho, vou às reuniões." 

"pergunto se o meu filho vai bem, se é bem comportado, é isso que me interessa." 

"converso com ela sobre a minha filha...sobre o seu comportamento, sobre o 

aproveitamento escolar e a maneira como ela se relaciona com as pessoas aqui." 

Actividades em 

"Os pais devem participar no que puderem...nas festas, nos passeios, nas feirinhas, ajudar a 

arranjar dinheiro para a escola, no cortejo de Carnaval" 
"em qualquer coisa que seja preciso... por exemplo, a escola está bastante degradada e eu 

já ouvi falar que os pais se vão movimentar para tratar disso" 

"em reuniões, festas, passeios também" 
"Nas que forem necessárias, sei lá... eu acho que eles devem participar em festas, lanches 

que se fazem com as crianças, convívios, passeios, essas coisas todas" 

"por aquilo que me apercebi na reunião, aquele grupo de pais é que se vai encarregar de 

resolver os problemas das crianças que tenham mau comportamento e de tentar chamar a 

atenção dos pais dessas crianças, de organizar os passeios e coisas assim" 



que devem 

participar (M2) 

"Organizar passeios, feirinhas, festas, acho que pode muito bem ser trabalho para os 

pais...organizar o desfile de Carnaval...ajudar os professores no que for preciso" 

"Podem participar nas festas, ajudar nos trabalhos de casa, participar nos passeios, ajudar 

na escola sempre que seja preciso" 

"Os pais podem organizar festas, convívios entre professores, pais e alunos...os pais podem 

ajudar a resolver os problemas com a conservação da escola" 

"acho que os pais devem colaborar com a escola no que for preciso" 
"Em tudo o que for preciso...organizar festas, passeios e na escola para o que for preciso" 
"Nas reuniões, nos passeios, na festa de natal e no fim de ano...acho que não é preciso 

mais" 
"Eu acho que quando começar a funcionar a Associação se podem propor e organizar 

actividades" 
"acho que podemos ser nós a organizar, por exemplo, a feira de Outono, festas de fim de 

período e até se a escola precisar de alguma coisa, os pais devem fazer tudo o que 

puderem para conseguir isso" 

Iniciativa para 

a participação 

(M3) 

"por minha iniciativa" 

"Geralmente é por minha iniciativa" 

"sempre por minha iniciativa" 

"por minha iniciativa" 

"Às vezes vou lá por minha iniciativa" 

"Quando a professora acha que é preciso diz para eu ir à escola e eu vou logo" 

"só quando sou chamada é que participo" 

"Venho sempre por minha iniciativa" 

"é sempre por minha iniciativa" 

"é só por minha iniciativa" 

"se for chamada, vou logo, de outra forma não vou" 

"Porque sou chamada, não costumo ir lá noutra altura" 

"vou lá quando a professora me chamar" 

"Se a professora me chamar vou lá, caso contrário não vou" 

"só vou à escola quando sou chamada" 

"por minha iniciativa" 
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Quadro V 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às 

opiniões dos pais sobre a participação na vida escolar (P) 

Sobre 

próprios (P1) 

si 

'Costumo participar" "Muitas vezes" "sinto-me informada" 

"Projecto!!?... não sei bem, mas acho que já ouvi pelo Carnaval os professores dizerem que 

os alunos iam no cortejo mascarados e falaram num projecto" 

"Não, por acaso não faço...pronto, houve pais que...que se ofereceram logo...pronto, achei 

que não valia a pena" "Costumo" "Muitas vezes, depende das necessidades" 

" não gosto de estar sempre a incomodar porque sei que os professores também precisam 

de trabalhar" "Sim" "Conheço o projecto da escola porque tenho participado nas reuniões" 

"Faço parte dela... porque acho importante" "Sim, acho que é muito importante" 

"Vou nem muitas vezes nem poucas, vou as necessárias" "Eu acho que sim... acho que sim" 

"Tive conhecimento dele falando com os professores nas reuniões" 

"Sim...este ano, eu tive oportunidade de tentar resolver um problema da escola" 

"Faço parte dela porque... eu acho que é necessário haver uma comissão de pais" 

"Venho muitas vezes "Sim" 
"conheço o projecto da escola, até tenho lá um papelinho com essa informação, mas para 

ser sincera ainda não o li todo. Tive conhecimento através de reuniões e da minha filha" 

"Não... não faço, porque já fazia parte da comissão de pais no infantário. 

"Não vou muitas vezes, se achar que é preciso ir vou, mas se vir que ele está bem não sinto 

necessidade de ir" 

"Sinto, sinto... os professores explicam isso" 
"Os professores dão conhecimento aos pais por meio de papelinhos que escrevem a dizer o 

que se passa na escola e nas reuniões também falam disso" 

"Nunca tomei decisões em nada lá da escola, não sei porquê 

"Não faço...sei lá, houve pessoas que se ofereceram primeiro que eu, pronto" 

"Costumo quando sou chamada, não estou para andar para aqui sempre a correr 

"Venho à escola às reuniões " 
"porque quero saber o que o professor tem para me dizer sobre o comportamento do meu 

filho e não é preciso vir cá muitas vezes, só as necessárias" 
"Sim...os professores abrem-se muito com as mães, os professores explicam tudo o que se 

passa na escola, tudo o que é necessário* 
"Sinceramente não ... quando a Associação de Pais estiver a funcionar talvez ... porque 

acho que não é necessário, deixo isso para os professores" 
"Eu vou ser a vice-presidente e aceitei porque acho que é uma coisa boa existir uma 

associação de pais na escola." "Sempre" "Venho várias vezes à escola" 

"penso que venho as vezes que são precisas" "Acho que sim" 
"Conheço o projecto da escola porque nas reuniões os professores falam e os pais ficam a 

perceber o que se passa na escola" 
"Eu acho que nunca tomei nenhuma decisão em conjunto com a escola...este ano eu até 

queria...cheguei a telefonar muitas vezes para perguntar se precisavam de mim para 

conseguir um professor de apoio para a escola...o meu filho está numa turma difícil que 

precisa de apoio e eu não queria que ele fosse prejudicado...um grupo de pais ainda foi ao 

CAE mas, não conseguiram nada...desistiram depressa* 
"Não faço parte da comissão porque na altura ofereceram-se primeiro outras mães...mas eu 

ofereci-me na mesma para quando precisarem de mim" 
"Considero importante, eu falo por mim...acho importante participar em tudo o que for 



preciso para tratar do meu filho e para a escola" "Sempre, naquilo que posso" 

"Venho muitas vezes" "Sim, acho que sim" 
"Nesta escola os professores põem os pais sempre a par de tudo o que se passa...é nas 

reuniões que nos explicam as coisas." 

"tomar decisões não, mas que às vezes me dava vontade disso, ai dava" 

"Faço parte da comissão de pais porque eu faço tudo pela minha filha...sei lá, como ela 

anda nesta escola interessa-me também que tudo esteja bem na escola" 

"eu acho que para os filhos nós temos de tirar sempre um bocadinho 

"Costumo" "Venho bastantes vezes" 

"Sinto, os professores põem-nos ao corrente de tudo o que se passa na escola" 

""Houve reuniões com os professores onde explicaram qual era o projecto da escola" 

"A decisão que tomei foi quando fomos ao CAE para ver se conseguíamos colocar aqui um 

professor de apoio " 
"Faço parte da comissão de pais porque acho que é importante e os filhos estão em primeiro 

lugar...devemos fazer tudo por eles e ficar ao corrente de tudo" 

"Costumo" "Vou as vezes que for chamada pela professora" "Acho que sim" 

"Não conheço. ..se calhar a professora já falou disso mas eu não tomei sentido, não sei" 

"Nunca tomei decisão nenhuma...quando era necessário alguma coisa para a escola, 

as professoras tratavam disso e como conseguiam não era preciso as mães fazer nada." 

"Faço parte da comissão de pais" "Sim" "Vou poucas vezes, mais ou menos três vezes por 

ano" "Acho que sim" "A professora nas reuniões informa os pais de tudo sobre a escola" 

"Não...olhe, acho que os professores sabem melhor o que se deve fazer e acho que não é 

preciso" "Não faço parte" "eu raras vezes vou lá, só se a professora me mandar ir lá" 

"Costumo 
"Não venho muitas vezes porque encontro a professora e converso com ela sobre a minha 

filha 
"Sinto, aqui as professoras informam bastante bem a maneira como a gente pode participar" 

"no início do ano os professores explicam qual é o projecto que estão a fazer e dizem logo 

que contam com a colaboração dos pais" 
"Acho que quando dou a minha opinião e ela é aceite estou a tomar decisões juntamente 

com a escola" 
"Eu considero que é bom...eu acho que os professores já têm muitas responsabilidades com 

os alunos e eu acho que a Associação de pais pode ajudar os professores nalgumas 

actividades para não os sobrecarregar...há muitos assuntos a tratar que podem ser da 

responsabilidade dos pais" 

"Sim, nas reuniões, às vezes os professores pedem a opinião dos pais para fazer algumas 

coisas...a forma como se há-de organizar o passeio da escola...a festa de fim de ano e faz-

se como a maioria decidir " 

"Uns mais outros menos...há pessoas que se preocupam, mas há outras que não" 

"Sim, acho importante os pais participar...a gente considera importante" 

" aqui as reuniões têm sempre muitos pais a participar... se vier a uma reunião desta escola 

vê que aderem muitas mães, não pais" 
"tomamos decisões por exemplo, para funcionar a cantina foram os pais e os professores 

que decidiram...também foi destacada para aqui uma professora nova e como a professora 

do ano anterior não tinha lugar e os alunos estavam já tão habituados com ela, os pais, com 

o consentimento das duas, conseguiram que a professora do ano anterior continuasse nesta 

escola" 
"Eu acho que há mais pais que participam do que aqueles que não participam" 

"aqui até se fazem bastantes reuniões com os pais 
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"quando há uma reunião isto está cheio de mães, aderem mais as mães, as cadeiras ficam 

todas ocupadas" 

"Participam alguma coisa" 

"eu acho que aqui e se calhar noutras escolas, há pais que participam para dar um bocado 

nas vistas, alguns pais, nem todos, claro" 

"as pessoas que não participam é porque não querem... se as pessoas quiserem participar 

acho que não há nada a impedir" 

"Já, já...na festinha de natal decidimos todos como ia ser organizada este ano" 

"Participam muito pouco... há meia dúzia deles que participam naquilo que surge de 

repente...há um grupinho que participa, outros não" 

"Claro que sim...acho muito importante participar" 

"no tempo em que estamos, os pais deviam participar mais" 

"Eu acho que todos os pais devem participar na escola" 

"Acho que nesta escola participam bem... acho que participam bem porque a gente quando 

lá vai estão sempre as mães todas... querem participar e têm interesse pelos filhos e pela 

escola" 
"Sim, sim... acho que os pais devem participar, que se devem interessar" 

" há na mesma pais que não vão participar achando que o grupinho que pertence à 

Associação que se desenrasque" 

'Alguns pais participam, outros não... na turma do meu filho participam menos de metade" 

"Claro... os pais deviam participar sempre, para saber o que se passa com os filhos na 

escola," "acho que é muito importante" 

"há pais que não compreendem e não ligam nada ao que se passa na escola." 

"um grupo de pais ainda foi ao CAE mas, não conseguiram nada...desistiram depressa." 

"Penso que os pais participam pouco...para assistir às festas aparecem bastantes, mas para 

ajudar, são sempre as mesmas" 

"Há sempre pessoas que participam e outras que não" 

"os que não participam é porque não querem" 

"quando a comissão comunica para organizar qualquer coisa aparecem sempre os mesmos" 

"eu acho que se fosse a votos ficava metade para cada lado mas, há muitos que participam 

"Ai, considero muito importante os pais participarem" "só não participa quem não quer" 

"acho que os pais não têm razão nenhuma para não participarem" 

" os pais devem ter consciência de que os filhos na escola precisam muito do seu apoio" 

"não devem ser só os professores a preocuparem-se com os nossos filhos e com a 

escola...é preciso colaborar com os professores...tem de haver pais que se interessem e 

que ajudem no que for preciso" 
"Eu acho que os pais devem participar todos...eu acho que a Associação não vai conseguir 

que os pais que não participam mudem" 
"Muito pouco" "deve ser mais importante ir para os cafés do que perder duas horas numa 

reunião na escola" 
"Eu considero importante todos participarem...mas para alguns pais não é importante, 

querem lá saber disso" 
"os filhos acabam por estar mais tempo com o professor do que com os próprios pais, por 

isso é importante participarem" 
"Faço parte da comissão de pais e até estávamos a ver se formávamos uma Associação 

mas todos desistiram" 
"Participam pouco, não quero dizer que sejam todas, algumas...quando são chamadas, 

quando há reuniões vão mais e para participar numa festa também, gostamos muito de 

festas" 
"Ai eu considero muito importante...os pais devem interessar-se pelos filhos, para mim é a 



razão principal 
"quem não participa é porque não pode ou não quer...não se pode fazer nada" 

"Ai, alguns andam sempre para lá a correr, há mães que passam a vida a perguntar a 

mesma coisa, e assim já têm do que conversar...acho que só devem participar quando são 

chamados, agora andar para lá sem necessidade não acho bem." 

"Acho que os pais que puderem ajudar os filhos o devem fazer mas não é preciso andar 

sempre a correr para a escola" 
"os que trabalham como eu, participam pouco, os que não têm que fazer participam mais" 

"Participam bastante, participam...eu acho que eles estão sempre prontos...acho que eles 

se interessam pelo que se passa com os filhos...há muitas mães que trabalham e vêm na 

mesma" 

"Eu acho que sim" 



Quadro VI 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às 

opiniões dos pais sobre as vantagens da participação na vida escolar (V) 

Opiniões dos 

pais sobre as 

vantagens da 

participação na 

vida escolar (V) 

"Acho positivo...quando os professores precisam de alguma coisa para a escola, têm 

alguém para ajudar." 

"eu acho que nós contactando as professoras ficamos a saber o que se passa com os 

nossos filhos e isso é importante." "é bom prós professores e prós filhos." 

"para os filhos se sentirem confiantes e seguros... acho que a melhor coisa do mundo é ter o 

pai e a mãe a apoiar os filhos." 

"acho que a coisa mais importante agora aqui era a reparação da escola...talvez para o ano 

se consiga isso quando a Associação de Pais estiver a funcionar." 

"mesmo para o aluno há interesse porque o pai estando a participar nessa comissão de pais, 

o aluno talvez se sinta um bocado mais confiante." "Considero positivo" 

"Tem muita importância a participação dos pais em todos os aspectos, tanto para o aluno 

como para os professores... o pai ao participar na escola também está a incentivar o aluno a 

aprender melhor." 

"Eu acho bem... acho muito bem...porque os pais também podem ajudar a decidir certos 

assuntos " 

"os filhos ficam contentes, eles gostam que a gente participe, eu vi pela festinha de natal e 

pelo Carnaval que nós participamos e senti que isso foi importante para eles , pronto...poder 

dizer que os seus pais também participam na escola, eu acho que é bom. 

"Eu acho que é bom... acho que é bom porque...pronto, os professores e os pais juntos 

sempre podem ter ideias boas..." 

"que é para eles se sentirem apoiados pelos pais, acho que é isso" 

"acho positivo, acho que é bom, até aqui acho que é positivo, porque se algum dia houver 

mau comportamento dos alunos os pais têm de ter responsabilidade " 

"Eu acho que é positivo porque...sei lá, para haver mais reuniões com os pais, para todos 

saberem o que é preciso fazer...para lutar pelos filhos" 

"acho importante para os filhos notarem que os pais estão a apoiá-los e que pensamos 

neles...sei lá, também para os professores saberem que nós estamos ali a dar valor ao seu 

trabalho." 

"Ai, considero positivo" "Acho que é positivo" 

"eu acho que podem conhecer melhor os professores, conviver com eles para saber a quem 

entregam os filhos" 

"Considero bom existir uma comissão de pais..." 

"Acho que deve ser bom para a escola e para os nossos filhos..." 

"Eu considero que é bom...eu acho que os professores já têm muitas responsabilidades com 

os alunos e eu acho que a Associação de pais pode ajudar os professores nalgumas 

actividades para não os sobrecarregar" 
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Quadro VII 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às 

opiniões dos pais sobre o que facilita e o que dificulta a participação dos 

pais na vida escolar (D) 

O que facilita 

(D1) 

"Existe uma Comissão de meia dúzia de pais...a ideia foi dos professores." 

"Acho que ajuda os outros pais a participar, porque os que estão na Comissão depois pedem 

ajuda aos outros." 
"Os professores estão aqui há muitos anos, já os conhecemos bem...gostamos deles...acho 

que isso ajuda." 
"Gosto que ande cá a minha filha e ela gosta também." 
"acho que aqui nos põem muito à vontade...nas reuniões dão informações aos pais e dizem 

que gostavam que participássemos e que falássemos e perguntam sempre se a gente 

entende... acho que não há razão para não participar." 

"gosto da forma como se trabalha aqui." 

"nós estamos num meio onde há muitas mães que não trabalham fora de casa " 

"Existe comissão de pais...ora bem, eu acho que a ideia foi das professoras " 

"eu acho que as professoras põem os pais tão à vontade que eles não têm razões para não 

participar." 
"facilitar, acho que as professoras põem os pais muito à vontade, mesmo nas reuniões estão 

constantemente a pedir a opinião dos pais, por isso, eu acho que não há aqui nada que 

dificulte os pais de participar," 
"Sim, há uma comissão de pais...a ideia vem dos professores. " 
"os professores sabem que podem contar com um grupo de pais que tem a responsabilidade 

de pedir também a ajuda dos outros." 
"essa comissão tem de dar a conhecer o que se passa e arranjar maneira de conseguir que 

os pais também ajudem a comissão. 
"O que facilita, acho é que aqui as pessoas podem, a toda a hora, entrar na escola e falar 

com os professores que não há nada a impedir." 

"Existe uma comissão de pais...a ideia foi dos professores, foi." 
"acho que devem chamaros outros pais para participarem também, pelo menos quem tiver 

gosto pelos filhos." 
"acho que a comissão pode facilitar a participação dos outros pais, portanto...esse grupo 

pode chamar por nós, quando for preciso ara qualquer coisa e a gente também vem, 

também participa com eles." 
"que facilita, são os professores, são impecáveis.-.eles conversam connosco, eles ajudam 

no que for preciso, se a gente precisar da escola eles estão prontos a abrir as portas." 

"É uma escola normal, tem professores impecáveis " 
"Sim há uma comissão de pais que está a tratar de formar uma Associação de Pais... acho 

que a ideia foi dos professores" 
"claro que aqueles pais não vão decidir nada sozinhos mas vão colher a opinião dos outros 

pais." 
"quando funcionar a Associação de pais acho que deve ajudar os outros pais a participar" 

"Há uma comissão de pais e estamos a formar uma Associação de Pais...a ideia foi dos 

professores." 
"a Associação pode ajudar nisso, chamando os outros pais à atenção." 
"Eu acho que a Associação de Pais é uma coisa boa e pode ajudar os pais a participarem 



mais 
quando funcionar a Associação de Pais depois alguns assuntos vão estar entregues a nós 

eu acho que tem de haver pessoas que façam por isso." 

"A Associação deve ser um incentivo para os outros pais, a ideia é essa 

acho que devia ajudar para que todos os pais participem." 

"a professora depois da Páscoa marcou uma reunião em horário de acordo com os pais " 

"facilita a gente vir aqui sempre que quiser falar com os professores...a relação dos 

professores desta escola com os pais...ter aqui professores há muitos anos que a gente 

conhece também conta muito." 
"Existe uma comissão de pais mas a Associação está quase pronta para funcionar...acho 

que a ideia foi dos professores." 
"o que facilita é a boa convivência com os professores que estão aqui há muitos anos e que 

nós conhecemos bem" 
"os professores facilitam a participação de todos os pais porque são muito simpáticos com 

eles...põem os pais tão à vontade que eles não têm razão para não participar...podemos a 

qualquer hora dirigir-nos a qualquer professor desta escola, embora marquem uma hora de 

atendimento, atendem sempre os pais, não mandam ninguém embora que lhes queira 

falar...têm sempre as portas abertas para receber os pais. " 

"Existe uma comissão de pais...a ideia foi dos professores." 

" eu sei que o grupo que está na comissão de pais se pedir ajuda às outras mães, algumas 

estão sempre prontas a ajudar," 
"facilita a simpatia dos professores, a maneira de falar com os pais, sobretudo, as 

professoras são simpáticas não tenho queixa da nenhuma" 

"Existe uma comissão de pais...a ideia foi dos professores." 
"Eu acho que pode ajudar a chamar os outros pais...uns chamam os outros" 

"outros, nós vamos falar com eles e estão sempre dispostos a colaborar com a comissão 

para o que for preciso e estes são a maioria." 
"gosto muito das professoras que estão aqui...já as conheço há muitos anos...são 

simpáticas e muito agradáveis para as pessoas...em qualquer altura atendem os pais dos 

alunos...isso conta muito e também chama muito as pessoas." 

O que dificulta 

(D2) 

"tem a ver, sei lá...com a vida...com o trabalho...não é verdade?...trabalham de manhã à 

noite e talvez não tenham tempo, eu falo pelo meu marido, ele não vai deixar de trabalhar 

para vir a uma reunião, não é?"" 

"só mesmo quem for muito envergonhado ou não queira." 
"por vergonha , sei lá...depois têm medo que façam pouco deles... têm medo das críticas." 

"há aqueles que não se interessam se os filhos vão bem ou se vão mal " 

"Eu acho que o que dificulta é às vezes ver coisas que não gostamos de ver... por exemplo 

quando os professores não dão o mesmo tratamento a todos os alunos... acho que os 

meninos deviam ser todos iguais enquanto que às vezes há escolha de meninos, " 

"também há pessoas tão esquisitas..." 
"alguns não participam porque têm muito trabalho...outros também não se interessam muito 

pelos filhos." 
"foi-nos dito que sim mas não colocaram professor nenhum...deixamos ficar assim porque 

os outros pais não colaboraram...só eu e dois ou três é que se interessaram e o professor 

de apoio não era para a turma do meu filho nem dos outros que foram comigo ao CAE tratar 

do assunto...os outros não tinham tempo, trabalhavam e ficou assim." 

"dão sempre a desculpa que têm que fazer," 
"eles não têm tempo...há muito pouco tempo para os filhos...hoje há muito pouco tempo 

para os filhos, vive-se para o trabalho...chegam a casa, jantam e vão para os cafés e não há 



tempo para os filhos, para eles isso não deve ser importante, muitos pais só vêem o 

trabalho pela frente." 
"até estávamos a ver se formávamos uma Associação mas todos desistiram...houve alturas 

em que fomos convidados para reunir com pais de outras escolas do agrupamento e 

ninguém quis ir, eu não sei conduzir, por isso não fui...também por falta de dinheiro não 

andaram para a frente." 
"se calhar algumas não se interessariam por nada, mesmo nada." 
"A escola está em muito mau estado e as professoras não gostam de trabalhar aqui, todos 

os anos conhecemos professores novos." 
»eu trabalho na agricultura e tenho de olhar pela casa, tenho o meu pai a meu cargo, não 

tenho tempo para isso." 
"a maior parte das mães não tem carta de condução, era preciso andar de um lado para o 

outro para tratar das coisas e também se gastava dinheiro, ninguém quis formar a 

Associação. " 
"aqui os pais não quiseram formar a Associação..." 

"eu tenho sempre tanto que fazer que nem penso nisso..." 
"De certa maneira também há alguns pais que pensam que os que pertencem à comissão 

que resolvam" 
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Quadro VIII 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às 

propostas dos pais para aumentar a sua participação na vida escolar (A) 

Propostas dos 

pais para 

aumentar a sua 

participação na 

vida escolar (A) 

"Sei lá... conversar com eles, acho eu...uma conversa com os pais pode ajudar" 

"Ora bem, sei lá... aqui até se fazem bastantes reuniões com os pais... não vejo assim 

nada... a escola já faz todo o possível" 
"Não sei... sei lá... tentar reuni-los mais vezes, sei lá... mais convívios entre eles." 

"Sei lá... nem sei...talvez mudar a maneira de pensar de certas pessoas, eu sei que não 

podemos mudá-las mas acho que para os pais participarem mais precisavam antes de tudo 

mudar as mentalidades" 

"Não sei, não me lembro de nada... não sei." 

"Acho que é preciso a boa compreensão dos pais... acho eu que era a única coisa, 

acho que os professores já fazem tudo para os pais poderem participar, os que não 

participam é porque não querem." 
"Chamá-los mais à atenção porque as crianças necessitam da presença dos pais" 

"eu acho que para participarem todos deviam ser obrigados mesmo...assim como são 

obrigados a trabalhar para ter dinheiro deviam ser obrigados a participar na vida escolar dos 

filhos." 
"Não sei, cada um é que tem de saber o que deve fazer...não se pode fazer nada" 

"Ora bem, já se sabe que ninguém pode vir trabalhar por nós " 

"acho que os pais já participam muito, acho que mais já é exagero...acho que chega." 



Quadro IX 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às 

opiniões dos pais sobre o papel da escola (C) 

Opiniões dos 
pais sobre o 
papel da 
escola (C) 

"Acho a escola muito importante...porque se não houvesse escola como é que uma pessoa 

aprendia?" 
"Importante é tudo...sei lá, gostaria que ela aprendesse para tirar um bom curso para no 

futuro, não é?...uma pessoa preocupa-se é com o futuro deles" 
"a gente temia a professora...não podíamos dar erros no ditado...mas agora há muitas 

coisas que eu não sei ensinar à minha filha...à vezes, a minha filha fala de coisas que eu 

nunca aprendi" 
" muito importante... porque é o princípio da vida de uma criança, embora não venham para 

cá com um ano mas, acho que sem a escola nenhuma criança se sentiria feliz." 

"Tudo... mas, ainda hoje, me recordo da alegria que senti quando o meu filho aprendeu a 1er 

na primeira classe... ainda hoje me arrepio da primeira vez que o ouvi 1er, porque ele 

começou a 1er muito bem, pronto... talvez porque teve uma boa professora que puxou muito 

por ele... deu-me uma alegria muito grande mesmo...eu acho que é muito importante saber 

1er, eu acho que é das coisas mais importantes na vida de uma criança, saber 1er." 

"naquela altura tinha mais vergonha, até para falar com os professores, agora põem as 

crianças mais à vontade e até os próprios pais, há mais reuniões e há mais aquela liberdade 

para se exprimirem, as pessoas dizem o que pensam, o que querem e o que desejam mas 

naquela altura era diferente" 
"Sim, muito importante porque...o meu filho nunca poderia ser ninguém na vida se não 

andasse na escola." 
"eu acho importante que ele aprenda, pronto... aprenda a ser mais responsável para um dia 

ser mais homenzinho... ser responsável pelo que faz... não é só aprender a 1er e a escrever 

, também a aprender a ser uma pessoa." 
"Sim... muitas, muitas, mesmo na aprendizagem...também naquela altura, eram meninas a 

um lado, meninos ao outro, não se misturavam... era tudo muito diferente de agora." 

"muito importante...porque é uma maneira boa de educar as crianças... é uma maneira 

delas aprenderem...é muito importante por tudo" 
Tudo... a convivência com os amigos, aprender a 1er, aprender a escrever... tudo isso é 

necessário para um dia ser alguém, não é?" 
"noto diferenças na maneira de ensinar... no meu tempo não era assim...pela maneira que 

vejo o ensino da minha filha na primeira classe...a maneira de ensinar é diferente do meu 

tempo...também acho que os professores são mais amigos dos alunos" 

"Acho a escola muito importante, acho que é importante porque é um sítio onde aprendem 

coisas importantes para a vida" 
"tudo um pouco, acho que é importante aprender a 1er, a escrever, a fazer contas..." 

"era totalmente diferente... nós estudávamos mais na escola...os professores dedicavam-se 

a ensinar, enquanto, agora, eles mandam os pais ensinar em casa... os pais que ensinem 

em casa...eu nunca aprendi com a ajuda de ninguém em casa, porque, infelizmente, a 

minha mãe não sabia 1er e eu aprendi tudo na escola... agora, mandam contas que nunca 

ensinaram na escola e a mãe é que tem de ensinar." 

"Claro, considero muito importante porque para se ser alguém na vida tem que se ir à escola 

e assim podem ter mais possibilidades de emprego." 
Tudo, tudo o que for necessário para fazer a aprendizagem é importante... uma boa moral, 

sei lá... importante é tudo o que se aprenda na escola, não é?" 



"acho que agora é muito melhor, muito melhor... no meu tempo, os professores eram muito 

mais rudes, batiam coma régua...acho que agora os professores têm uma boa relação com 

os alunos, acho que agora os professores são pessoas excelentes, não é como 

antigamente." 
"ai, senhora professora, naquele tempo não podíamos brincar, nem podíamos olhar para o 

lado...os professores batiam por tudo e por nada...não tínhamos este à vontade para falar 

"com a professora, tínhamos um respeitinho...acho que é melhor agora, é mais agradável." 

Considero muito importante...as crianças aprendem e estão ocupadas, não andam na rua a 

fazer asneiras." 
"Aprender para ser alguém na vida...acho que na escola a minha filha pode tomar-se mais 

responsável." 
"noto muitas diferenças no ensino, aparecem coisas nos livros que eu não aprendi assim...o 

relacionamento dos professores com os alunos é melhor agora." 

"Considero a escola importante porque eu acho que não há maneira de dar formação às 

crianças melhor do que na escola." 

"È importante ele aprender as boas maneiras em primeiro lugar e, depois, aprender para ter 

um futuro, para que um dia possa ser alguém com um posto melhor do que o meu." 

"acho o ensino diferente...por exemplo, eu que acompanho o meu filho nos trabalhos de 

casa noto que há coisas que ele aprende que eu não sei explicar-lhe...os professores são 

mais compreensivos com as crianças, são mais amáveis do que antigamente." 

"Ai para os meus filhos, meu Deus, acho a coisa mais importante...sei lá, para lhe dar 

educação, para eles aprenderem, para seguir em frente se quiserem estudar, para ser 

alguém na vida," 
Tudo...muito Português, uma das coisas mais importantes que eu acho é aprender 

Português...mas tudo o que eles aprenderem eu acho bem." 

"muitas, muitas diferenças...as professoras são mais amáveis com os alunos, eu já tenho 

dito aos meus filhos que se andasse agora na escola seria a criança mais feliz do 

mundo...não há porrada, as professoras são amigas, antes não eram...acho que fui má 

aluna por não gostar da professora desde o início e não gostava de andar lá...aquilo que 

mais admiro agora é a amizade das professoras com os alunos." 
"Acho que é importante para tudo...para mais tarde poder tirar a carta, para ser alguém na 

vida, para poder arranjar um emprego, " 
"queria que o meu filho aprendesse para ser alguém, tudo o que ele aprender é importante" 

"ui mas muitas, eu agora já nem na primeira sei ensinar o meu filho...noto na Língua 

Portuguesa e na Matemática, parece que eles não aprendem como eu aprendi, eu agora 

nem sei ensinar o meu filho...agora as professoras são mais carinhosas com os alunos...no 

meu tempo levava porrada velha...parece que a professora não sabia ensinar como agora, 

não sabia levar uma criança com carinho." 

"então na escola ensinam os nossos filhos e eu acho que isso é muito importante para a vida 

dos nossos filhos, não é?...é o início da vida deles e precisam de aprender." 

"As matérias normais, não é?...eu acho que aprender a ser educada, o comportamento para 

mim é muito importante...eu fico muito triste quando oiço os professores queixarem-se de 

um aluno qualquer...acho que em casa os pais também devem dar um bocadinho de 

educação aos filhos...a escola ajuda bastante nisso." 

"no tempo em que eu andava na escola, acho que havia muito mais disciplina...tínhamos 

muito medo de falar...quando éramos castigados apanhávamos logo com a régua...eu acho 

que agora os miúdos também abusam um bocadinho...acho que o ensino é diferente mas 

acho que é melhor agora...eu só decorava e a minha filha compreende melhor o que as 

professoras ensinam... as brincadeiras são outras e as professoras são mais amigas dos 

alunos." 



Quadro X 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às 

habilitações literárias dos pais 

Andei até ao 6o ano. 

Andei até ao T ano de escolaridade 

Fiz o 9o ano de escolaridade 

Fiz o 6o ano de escolaridade 

Habilitações Fiz o 2o ano (actual 6o ano de escolaridade) 

Andei até ao 6o ano de escolaridade. 

literárias dos Andei até à quarta classe. 

Fiz a quarta classe. 

pais Andei até à quarta classe. pais 
Andei até à quarta classe. 

Fiz a quarta classe. 

Fiz o 6o ano. 

Quadro XI 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às 

Profissões dos pais 

Sou empregada numa fábrica de confecções 

Sou tarefeira num jardim de infância. 

Empregada têxtil 

Sou doméstica. 

Sou doméstica. 

Profissões dos Agora estou desempregada. 

Sou ajudante de escritório. 

pais Sou doméstica. 

Sou doméstica. 

Doméstica. 

Sou agricultora. 

Estou desempregada. 



ANEXO 5 

Quadros XII a XVII 
Síntese dos discursos dos 

professores entrevistados 



Quadro XII 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às opiniões dos 
professores sobre a participação dos pais na vida escolar (R) 

Actividades em 
que participam 
(R1) 

Actividades em 

"organizaram o passeio da escola que foi feito com os pais...participam também em 

reuniões...colaboram na angariação de fundos para a escola." 

"já participaram em peças de teatro... eles quiseram participar... fizeram teatros, fizeram 

canções, fizeram um número de palhaços, organizaram um lanche, o mesmo se passou 

com o Carnaval...eles organizaram-se, fizeram as fatiotas para os meninos e fizeram para 

elas próprias e andaram para aí a desfilar..." 

"Participam em festas, reuniões, passeios, Janeiras, desfile de Carnaval." 

"colaboram na organização de festas, no transporte dos alunos a visitas de estudo, 

participam em reuniões, passeios." 
"Em actividades extra curriculares...por exemplo, na feira de Outono foi solicitada a 

colaboração das mães para confecção de bolos, compotas e para ajudar a organizar a 

feira...ajudam a organizar festas..." 
"participam na feira do S. Martinho que se realiza todos os anos, participam indo â feira e 

participam levando produtos para serem vendidos na feira para arranjar dinheiro para a 

escola..." 
"Participam sempre nas festas da escola, nos passeios..." 
"participam nas festas de natal, colaboram no lanche que é oferecido aos alunos nessa 

festa" 
"Ajudam nas canções de natal...ajudam nos enfeites de Carnaval...também na Páscoa 

ajudam à missa...na festa do final de ano...também não fazemos mais nada." 

"Nas reuniões, organizam o passeio da escola, ajudam na festa de natal e de fim de ano." 

"actividades extra-escolares como: festas, convívios, passeios..." 
"Nas festas de fim de período que costumamos fazer, convívios entre pais, professores e 

alunos...participam ainda na divulgação do artesanato local junto das crianças...vêm à 

escola fazer as tranças com a palha." 
"Nas festinhas, nos passeios...sempre que realizemos actividades fora da escola, eles 

demonstram vontade em participar...a festa de natal do ano passado foi feita por 

eles...amanhã, no passeio da escola, os pais vão jogar os jogos tradicionais para os filhos 

ficarem a saber como se jogavam no tempo dos pais. 

"Além das festas, passeios, reuniões, os pais devem participar em campanhas de 

solidariedade e quando há necessidade de reivindicar junto da Câmara Municipal e da 

Administração Central melhores condições para a escola" 

"Eu acho importante o acompanhamento dos pais nos passeios... sempre que os pais 

entendam que devem vir à escola ouvir o menino a ler para lhe dar apoio, eu acho isso 

fundamental... em todas as festas que fazemos aqui na escola, acho importante os pais 

participarem." 
"em actividades planeadas que à partida impliquem a própria colaboração dos 

pais...festas que se organizem na escola, passeios, visitas de estudo, campanhas de 



que devem 
participar (R2) 

características 
dos pais que 
mais participam 
(R3) 

solidariedade, reuniões, encontros..." 
"Eu acho essencial eles participarem em tudo o que favoreça o bom funcionamento da 

escola... eu acho que os pais podem ter um papel muito importante na manutenção e 

conservação da escola... a escola é deles e devem protegê-la.' 

"... podem sentir-se no direito de fechar a escola por causa de uma possível 

epidemia de uma determinada doença... sei lá... até, por vezes... infelizmente, há 

professores que merecem que os pais tomem medidas e os pais podem intervir." 

"os pais podem conseguir que se façam obras para permitir uma boa conservação da 

escola... angariar fundos para melhorar o funcionamento da escola... eles podem 

participar na planificação de actividades..." 
"Tirando as festas, organizar passeios, fazer tudo o que possa contribuir para o bom 

ambiente da escola...há actividades que podiam ser organizadas pelos pais como 

organizar um magusto, tratar da missa na Páscoa." 

"Organizar o passeio da escola, porque tem sido tarefa dos professores e no dia do 

passeio quando se está a fazer a chamada há sempre reclamações por isso, deviam ser 

eles a organizar os passeios e, se calhar, a festa de fim de ano...também dizem que não 

corre bem porque a gente pede pouco dinheiro mas, se pedirmos muito há pais que não 

colaboram." 
"Organizar passeios, festas, visitas de estudo, podem ajudar em aulas práticas sobre 

assuntos que dominam, por exemplo, bordados, carpintaria, agricultura...para participar 

em actividades na sede do agrupamento temos problemas com os transportes e eu acho 

que isso devia ser da responsabilidade dos pais." 
"No acompanhamento dos filhos em casa...em actividades extra-curriculares como: 

festas, convívios, passeios...acho que não devem vir só assistir, devem organizar essas 

actividades." 
"os pais não devem participar só como espectadores das actividades que se fazem na 

escola, os pais devem propor actividades para a escola e participar na sua organização." 

"Podem participar na elaboração de projectos muito específicos de acordo com a 

realidade local, porque são eles que melhor conhecem o meio... os pais podem ajudar 

muito na elaboração de um projecto para os filhos que têm dificuldades...podem também 

explicar-nos como é o ambiente lá em casa e como é que o filho reage, como é que 

consegue motivar o filho para determinadas actividades..." 

"Alguns porque gostam...porque têm disponibilidade de tempo...eu acho que o mais 

importante para eles participarem é o interesse que dão à educação dos filhos." 

"São pais que se interessam pela vida escolar dos filhos...quase sempre são as mães que 

vêm à escola...normalmente trabalham em casa a rematar peças das fábricas de 

confecção." 
"Eu tenho um conhecimento razoável, porque também vivo aqui...eu sei mais ou menos 

como é que é a vida deles. Há famílias que dão muito apoio aos filhos, interessam-se 

muito pela escola, estão sempre disponíveis para vir aqui, eu acho que eles gostam muito 

de participar, eu acho que eles gostam tanto dos filhos que se dispõem...a maioria são 

pais ainda jovens e interessam-se muito pela vida dos filhos, o que querem é que eles se 

sintam bem e estejam contentes..." 

"normalmente são as mães..." 
"Os pais jovens...que têm um ou dois filhos...um nível de vida médio, não muito pobres, 

também não muito ricos." 
"convém registar a capacidade de empenho, o espírito de iniciativa que muitos 

encarregados de educação têm vindo a demonstrar" 
"os pais aqui do meio já se preocupam bastante com a formação e a educação dos seus 



filhos, demonstram interesse em acompanhar a vida escolar dos filhos" 

"por vezes até são pais com um baixo nível de cultura, também não são aqueles com uma 

situação económica mais favorável eee...até acabam por ser pessoas humildes." 

"geralmente os país aderem quando são solicitados a colaborar com a escola." 

"são pais que, geralmente, vêm trazer os filhos à escola diariamente... podem considerar-

se pais com um papel muito activo na educação dos filhos mas, também por terem a vida 

profissional mais facilitada..." 
"posso falar no exemplo de uma mãe tipo "cola"... aquela mãe que nunca está contente 

com os resultados do filho e que quer transferir as suas responsabilidades todas para a 

professora " 
"os que participam mais são sempre os mesmos... nós já sabemos com os que podemos 

contar. 
"as mães vêm à escola,...sabem muito bem os filhos que têm, que se preocupam com 

eles" 
"há um grupo de mães, geralmente, aquelas que não fazem nada, que não andam a 

trabalhar, se a gente as convidar, participam nas actividades que a escola realiza..." 

"Porque gostam dos filhos...querem saber sempre o que se passa com eles...porque se 

interessam pela educação dos filhos..." 
"normalmente, são as mães e as mães que estão em casa...há meia dúzia de mães que 

vêm trazer os filhos à escola e naquele pequeno espaço de tempo encontram-me" 

"Em princípio, são aqueles que se interessam pelos filhos, não é?..." 

" são muito prestáveis e se o professor lhes pedir algum favor eles fazem tudo para 

agradar ao professor..." 
"Eu estou a falar por mim, os pais que mais vêm à escola são os que estão sempre 
interessados em saber se o filho aprende bem ou se não aprende...normalmente são pais 

de alunos muito certinhos, interessados, que aprendem bem, que trazem tudo sempre 

direitinho...esses é que vêm regularmente à escola." 

"alguns participam porque são curiosos querem ver como é a relação da professora com 

os seus filhos, querem ver se ela é meiga, isso é muito importante para eles mesmo que 

não ensine muito bem." 
"os que mais vêm são pais interessados, mas sobretudo curiosos, principalmente os pais 

dos alunos do 1 o ano que estão cá todos os dias para ver como a professora trata os 

filhos." 
"geralmente são as mães domésticas que têm mais disponibilidade para vir à escola." 

"Primeiro de tudo porque gostam dos filhos...alguns porque acompanham os filhos em 

casa e sabem dar valor ao trabalho dos professores...porque gostam de ajudar" 

" são os que mais se interessam pelos seus filhos...essa é a característica principaL.os 

que trabalham, quando se interessam arranjam maneira de aparecer." 

"normalmente são as mães..." 
"São pais interessados...preocupados com a educação dos filhos...também com alguma 

disponibilidade...são as mães que vêm " 
"os pais participam com interesse em tudo o que for preciso, ou vem a mãe, ou vem a tia, 

ou vem a avó, vem sempre alguém que se interessa por um aluno..." 

"os pais vêm sempre que é preciso...as mães que trabalham nas fábricas pedem 

autorização aos patrões e depois levam a justificação mas procuram não faltar...acho que 

tem a ver mais com o carácter das pessoas e do interesse do que com a sua posição 

social...claro que há sempre uns que vêm mais vezes do que outros." 

"Quase sempre são os mais humildes...e os que têm filhos com problemas 



Características 
dos pais que 
menos 
participam (R4) 

comportamentais na escola...esses...muitas vezes nem quando são chamados..." 

"os pais raramente aparecem à escola" 
"há aqueles que aderem e tal mas sem participar activamente, concordam e ajudam no 

que for preciso mas sem darem muito a cara e hã aqueles que não querem saber mesmo 

nada disto...os que não querem saber nada disto são aí uns quatro." 

"Não aparecem aqueles que são pobres e aqueles que pensam que os filhos não sabem 

nada, aqueles que têm uma ideia que os filhos não têm capacidades e, normalmente, 

essas famílias têm muitos filhos...não aparecem, têm mais que fazer...têm baixas 

expectativas dos filhos deles" 
"são pais, homens, com uma situação económica mais favorável e um nível de formação 

mais elevado mas têm uma vida muito complicada a nível profissional..." 

" a maioria das pessoas queixa-se que não pode fartar... que não tem disponibilidade para 

vir à escola... outros pais que não vêm à escola são pais em que se nota um bocado de 

desinteresse pelas actividades escolares dos filhos e por não valorizarem muito a escola." 

"Os que não aparecem são os desinteressados... por vezes, são os pais dos alunos que 

aprendem menos bem... acho que são, por vezes, pais que não gostaram da escola e que 

não dão importância à escola." 
"não sabem como acompanhar os filhos ou, a vida também não permite... são pessoas 

muito atrapalhadas com a vida, pessoas com baixo rendimento económico, com muitas 

preocupações, à vezes têm problemas e se calhar é por isso que não aparecem tantas 

vezes." 
"há sempre um grupinho mais pequeno que não gosta do professor e que só estão contra 

tudo e contra todos..." 
"a minha turma tem um ou outro que trabalha e que não pode vir e só vem na altura da 

avaliação, são os que trabalham e outros desinteressados ou por influência só lhes 

interessa vir saber no final do período...não vêm directamente à escola mas dizem mal 

dos professores nas lojas e nos vizinhos...não vêm e criticam por trás." 

"são pais novos, desinteressados e com mentalidades um bocado atrasadas...dizem que 

vêm amanhã, que vêm depois e nunca aparecem." 

"Aqueles que não se interessam, alguns têm um nível baixo de escolaridade, alguns deles 

são mesmo analfabetos...eu penso que como não gostavam da escola ou não a 

frequentaram não valorizam a escola, mandam os filhos porque são obrigados mas ligam 

pouco." 
"casais que trabalham ambos...também as famílias carenciadas aparecem poucas 

vezes...alguns pais é por farta de tempo, outros porque são mais inibidos e outros por 

desinteresse." 
"são os que têm filhos com mais dificuldades na aprendizagem, não gostam de estar em 

reuniões com receio que se fale dos filhos na frente de todos, depois, sozinhas, vêm falar 

com a professora. 

Iniciativa para a 
participação dos 
pais (R5) 

"Há pais que vêm à escola por sua iniciativa, mas não são a maioria...a maioria vem por 

solicitação dos professores para reuniões ou para tratar de assuntos sobre os filhos." 

"a maioria vem por iniciativa deles próprios. 
"muitas vezes são os próprios encarregados de educação que já vêm até à escola." 

"já há pais, embora não muitos, que já tomam a iniciativa de vir à escola, mas uma grande 

parte ainda aguarda pela chamada por parte da escola." 

"os pais que trazem diariamente os filhos, de vez em quando, gostam de saber o que se 

está a passar com os filhos e são eles a tomar a iniciativa... quando eu acho necessário 

tomo eu a iniciativa." 
"Eu posso dizer que as pessoas sempre que são solicitadas a participar em actividades 

participam..." 



preciso de faiar com eles, aí sou eu que tomo a iniciativa de os contactar." 

"Temos nós a iniciativa, mas também são eles quando lhes interessa... para já é mais por 

iniciativa dos professores." 

"os que vêm, vêm por iniciativa deles." 
"Só participam porque a gente lhes pede...se a gente pedir eles participam, agora por 

iniciativa própria não, não aparece ninguém..." 

"os que se interessam vêm por iniciativa própria." 
"a maior parte dos pais participam quando são chamados sempre que a gente precise 

deles. " 
"Quase todos vêm à escola sempre que sejam solicitados..." 
"A maior parte dos pais é por iniciativa da escola sempre que haja necessidade, há casos 

em que são os pais, depende do interesse pelo assunto a tratar." 
•quando são chamados para uma reunião ou para falar sobre a avaliação, eles vêm...por 

sua iniciativa são poucos." 

"Tem de ser a escola, eles não tomam a iniciativa." 

"se os professores solicitarem a colaboração dos pais, normalmente vêm logo." 

"Nesta escola há muitos pais que não esperam que os chamem...a escola toma a 

iniciativa quando pretende ter os pais todos juntos, porque individualmente são eles que 

tomam a iniciativa." 



Quadro XII 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às opiniões dos 
professores sobre as vantagens e as desvantagens e participação dos 

pais na vida escolar (S) 

Vantagens (S1) 

"Para mim só encontro vantagens...considero que o envolvimento dos pais ajuda muito os 

alunos, principalmente aqueles que têm dificuldades de aprendizagem" 

"a troca de ideias entre professores e pais sobre os alunos só pode ajudar a 

aprendizagem." 
"a participação dos pais é positiva quando os papéis atribuídos aos pais e professores 

estão bem definidos e os pais não se intrometem onde não devem." 
"com os pais ao lado dos professores há mais possibilidades de conseguir resposta às 

solicitações da escola." 
"isso reflecte-se depois nos alunos, eu tenho alunos, aqueles que são mais 

acompanhados embora tenham murtas dificuldades, conseguem acompanhar, um ou 

outro, que não tem acompanhamento nenhum em casa, enfim não conseguem 

acompanhar o resto da turma." 

"por enquanto, tem sido positiva." 
"considero que as vantagens superam em grande escala as desvantagens...até ao 

momento, o nível de intervenção dos pais não me faz sentir nenhuma desvantagem, pelo 

contrário...eu considero que a colaboração que eles prestam na escola e o 

acompanhamento em casa se reflectem no aproveitamento dos filhos." 

... "acho muito bem que os pais contribuam para a educação dos filhos e é importante 

ajudá-los nos trabalhos de casa e a pesquisar sobre determinados assuntos..." 

"estamos mais perto deles, é mais fácil sabermos o que pensam... outra coisa importante 

é que quando chega a hora da avaliação não há surpresas e isso é bom." 

"esse contacto com as mães permite um melhor conhecimento dos alunos, dos seus 

problemas, das suas atitudes... ficamos a saber o que pensam dos próprios filhos, 

ficamos a saber quais são os pais que acompanham a aprendizagem dos filhos... as 

mães dão conta das dificuldades que os filhos têm nos trabalhos de casa e valorizam mais 

o trabalho da professora." 
"acredito que quando existir a Associação de Pais poderá beneficiar a escola, porque eu 

acho que terá mais força para se impor junto da Câmara e da Junta..." 

"eles estando por dentro da organização valorizam mais o professor." 

"as vantagens, em principio, eu acho que como andam cá os filhos os pais tentam ajudar 

para que a escola funcione bem, sem grandes problemas e também traz vantagens para a 

aprendizagem dos alunos." 
"conforme a intenção dos pais, em principio costuma ser positiva porque há pais que 

felizmente sabem ocupar o seu lugar" 

"é positiva quando os pais vêm com intenções de colaborar com a escola" 

"eu acho que a participação dos pais permite-nos descobrir coisas sobre os alunos que de 

outra forma não seria possível...podemos perceber melhor porque razão um aluno não faz 

os deveres ou anda desinteressado...eu acho que traz vantagens." 

"se os pais souberem ocupar o seu lugar acho que tem muitas vantagens porque nos 

permite ter um melhor conhecimento da realidade que envolve os alunos e isso é bom, 

mas pode ser prejudicial em exagero..." 



Desvantagens 
(S2) 

"penso que pode aumentar o interesse e o empenhamento dos alunos...o apoio e a 

cooperação dos pais pode trazer benefícios para os alunos e para a escola." 

"eu considero que os pais têm muita força, junto das várias entidades, para reivindicar a 

favor da escola e isso traz vantagens...eu acho que eles têm mais força do que os 

professores, junto da Câmara e da Junta de Freguesia...os pais juntos podem fazer muito 

pela escola e pelos alunos...havendo vantagens para a escola há também para os alunos, 

todos gostam de ver os pais a apoiá-los." 

"acho que os alunos ficam mais motivados para determinadas actividades por saberem 

que os pais também participam...eu acho que os alunos têm uma ligação mais acentuada 

com a escola quando os pais participam nas actividades que se realizam...há 

possibilidade de se ficar a conhecer melhor o meio familiar dos alunos e de compreender 

melhor os seus problemas para os podermos ajudar...um pai que se interesse pela vida 

escolar do filho, normalmente, ele tem melhor aproveitamento...nos alunos com 

dificuldades de aprendizagem nota-se mais interesse e persistência quando os pais os 

apoiam." 
"Eu acho que não será sempre positiva, eu acho que não será...por enquanto, ainda não 

me aconteceu nada de negativo mas acho que pode acontecer um dia, porque estou nisto 

há pouco tempo..quererem mandar em nós...mandar no nosso método de ensino e na 

nossa maneira de ensinar, isso não..." 
"uma aproximação mais intensiva por parte de alguns encarregados de educação pode 
levar a um clima de abertura tal, que possa vir a sobrepor-se ao próprio professor e ao 

próprio funcionamento da escola." 
Interferir ou colocar em causa a própria autoridade do professor ou do corpo docente, 

será importante ter a opinião do encarregado de educação na avaliação dos alunos, mas 

não acho que essa opinião se possa sobrepor ao professor eee... acho que a mentalidade 

dos pais não ajuda... qualquer pai com a mentalidade da maioria das pessoas, o que quer 

é que o filho passe." 
"se for com pessoas problemáticas pode não ser uma participação positiva... se for aquele 

tipo de pessoas que estão sempre no contra... se forem pessoas demasiado 

reivindicativas..." 
"na nossa profissão temos de lidar com pessoas muito diferentes e de meios também 

diferentes, com diferentes formas de pensar e a participação pode, por vezes, gerar 

alguns conflitos... sabemos que há pessoas mais conflituosas do que outras e gerir isso 

pode tomar-se complicado." 
"se calhar há pais que às vezes querem é aproveitar-se...como pode ser o caso da futura 

Associação de Pais...se calhar, haverá um ou outro que se queira aproveitar de pertencer 

à Associação para prejudicar terceiros." 
"Só encontro desvantagens se a participação dos pais interferir na prática pedagógica do 

professor..." 
"a participação pode ser negativa quando numa reunião , ou num lanche, ou num convívio 

aparecer alguém mal intencionado que acaba por gerar conflitos que só vão dificultar a 

relação entre pais e professores." 

"pode ser prejudicial em exagero..." 
"se não tiverem respeito pelo empenho das pessoas envolvidas...também se prejudicarem 

o bom ambiente da escola." 
"quando os pais se acham no direito de por em causa certas atitudes que os professores 

tomam em relação aos seus filhos, para mim essa é uma participação negativa." 



Quadro XIV 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às opiniões dos 

professores sobre o que facilita e o que dificulta a participação dos pais 

(L) 

O que facilita 

(L1) 

"O ambiente é bom...há um bom relacionamento entre professores, alunos, auxiliares e 

pais dos alunos...gosto de trabalhar aqui." 

"Conheço bem o meio..." 
"A relação da escola com as famílias dos alunos é boa." 
"as festas da escola são bons momentos de convívio com os pais e isso contribui bastante 

para o bom relacionamento da escola com os pais." 
"O que tem facilitado é o bom relacionamento dos professores com os pais." 

"Eu tenho um conhecimento razoável, porque também vivo aqui...eu sei mais ou menos 

como é que é a vida deles." 
"eu acho que é uma boa relação, acho que os pais, os pais desta escola interessam-se 

pela escola de um modo geral" 
•quando um menino está muito bem que merece um elogio, eu chamo os pais e digo: - "o 

seu filho está de parabéns" 

"isto é um trabalho conjunto, é melhor a senhora fazer assim ou assim e explico-lhe 

também o que tenciono fazer para combater as dificuldades"... 

"uma ou duas puxam pelas outras..." 

"há disponibilidade dos pais, há abertura dos professores e da escola" 

"A abertura dos professores é o elemento facilitador sem dúvida, sem dúvida...eu acho que 

nós somos a porta que abre, porque se nós não estivermos disponíveis, os pais nem 

sequer se aproximam" 

"o ambiente escolar é bom." 
"que a escola manteve sempre uma relação bastante próxima com as famílias, relação 

esta que nos últimos anos se vem acentuando de forma bastante positiva." 
"como tem havido uma boa relação escola-comunidade, essa intervenção dos pais tem 

sido facilitada." 

"O que tem facilitado é a relação próxima que tem existido entre a escola e as famllias...e 

ainda a própria estabilidade do corpo docente." 

"Bom...é bom." 
"Menos do que gostaria...mas já é razoável, uma vez que já estou aqui há cinco anos. " 

"Nesta escola há um bom relacionamento..." 
"Como os professores desta escola estão cá efectivos há muitos anos, e como têm um 

bom relacionamento com os encarregados de educação procura-se na medida do possível 

evitar a imposição de um horário rígido de atendimento aos pais." 

"A disponibilidade dos pais é um factor muito importante." 
"eu costumo dizer que tenho sempre a porta aberta e eles podem vir em qualquer altura" 

"O bom entendimento que há entre pais e professores e a não rigidez de horários de 

atendimento aos pais" 
"Tenho um conhecimento razoável..." 
"A relação é boa e os pais participam na escola com bastante regularidade...aqui, os pais 

sabem que não há ninguém a impedir a sua entrada seja pelo que for... " 



"O que tem facilitado... por exemplo, termos espaço para os receber, termos espaço para 

fazer festas... este ano, oferecemos uma festa de natal aos alunos e aos pais, foram todos 

convidados a assistir a uma sessão de teatro de marionetas." 

"Acho um óptimo ambiente, quer a nivel de colegas, quer relativamente aos alunos 

também, como eu já estou aqui há cinco anos, já considero conhecer razoavelmente o 

meio... 
"a nossa relação com os pais é boa... quer dizer, há uma aproximação visível dos pais à 

escola, embora nuns anos seja mais visível do que noutros, dependendo das actividades 

que se realizam... tentamos sair da rotina, temos a preocupação de cada ano realizar 

actividades diferentes..." 
"no final do ano estamos a pensar fazer uma actividade diferente que será um piquenique 

com alunos, professores, pais e auxiliares para conviver durante um dia num local 

aprazível... estamos a pensar programar uns jogos também para os pais... as pessoas já 

se aperceberam que nós queremos fazer sempre actividades diferentes e interessantes..." 

"na festa de natal, optou-se por uma festa diferente para os pais e alunos assistirem a um 

teatro de marionetas na escola... eles adoraram... estão sempre muito receptivos para 

qualquer coisa que a gente peça." 
"Eu acho que eles participam porque nós também temos uma boa relação com eles... 

aliás, eu e as outras professoras tentámos cativá-los de alguma maneira...nas reuniões, 

preocupámo-nos com a forma como vamos abordar os assuntos e como solicitar 

intervenção dos pais... a linguagem que usamos... a maneira de lidar com eles... a escola 

está aberta e eles vêm quando querem e também é verdade que só não vêm os que não 

querem mas, também acho que tem muito a ver com a receptividade dos professores." 

"As instalações... temos espaço conveniente para nos encontrarmos todos... o pessoal 

que cá está...os professores e as auxiliares têm contribuído para a boa relação que 

mantemos com os pais." 
"as pessoas que trabalham nesta escola esforçam-se para que haja um bom 

relacionamento entre professores, alunos, auxiliares e pais...há uma grande parte dos pais 

que tem boa relação com a escola" 
"O que facilita é estar disponível para ouvir os pais quando é preciso, aceitar qualquer 

opinião que os pais possam ter...a qualquer hora atendo uma mãe" 
"Eu acho que o que tem facilitado é o diálogo que os professores têm incentivado...agora, 

qualquer actividade que haja na escola os pais são convidados...eles gostam e ajudam." 

"Nesta escola o ambiente é bom, temos um relacionamento muito aberto umas com as 

outras professoras, o que temos a dizer dizemos na altura e na hora certa, ninguém se 

melindra porque quando se faz uma crítica procuramos que ela seja construtiva." 

"A relação da escola com os pais tem sido boa mas temos de ter cuidado e saber muito 

bem como lidar com eles..." 
"Há vontade por parte dos professores em cativar os pais...eu penso que o que facilita são 

as festas que se fazem...considero que é a melhor forma de cativar os pais" 
"Na escola há bom ambiente...há um bom relacionamento entre professores, alunos e 

auxiliar de acção educativa." 
"Há já alguns anos que a escola tenta uma maior aproximação ao meio...no ano lectivo de 

1995/96 formou-se a primeira comissão de pais...foi nesse mesmo ano que se fundou o 

Rancho de Folclore Infantil da Escola...A comissão de pais colabora com a escola na 

medida do possível..." 
"O que tem facilitado é o empenho dos professores no bom relacionamento com os pais 

eee...também a boa vontade dos mesmos pais que não se importam com as criticas." 

■Acho que se trata de bom ambiente...não tive problemas no relacionamento comos 



O que dificulta 
(L2) 

alunos, com a auxiliar e com os outros professores." 

"No que me diz respeito procuro manter um bom relacionamento com os pais dos alunos" 

"A insistência dos prof essores... a boa vontade de algumas mães que se disponibilizam e 

sâo quase sempre as mesmas." 
"Acho que é muito bom...penso que somos quase uma família, cada um diz o que pensa, 

ninguém se melindra." 

"Conheço muito bem este meio..." 
"Aqui é boa...nunca tivemos problemas graves...mantemos uma boa relação com a 

comunidade...pelo facto de existir neste meio uma Associação Cultural e Recreativa que 

tem um grande dinamismo, eu penso que há um hábito de participação..." 

"há muitos anos que os conhecemos e temos um óptimo relacionamento." 

"Eu penso que tem muito a ver com as vivências do meio...há uma Associação Recreativa 

e Cultural e eu acho que isso ajuda porque muitos pais de alunos fazem parte dessa 

Associação e já estão habituados a participar...mesmo para fazer lista para formar a futura 

Associação de Pais não houve dificuldade nenhuma...o facto dos professores conhecerem 

muito bem os pais e vice-versa conta muito...aqui, os professores atendem os pais em 

qualquer altura e isso ajuda também." 

"acho que é por timidez que alguns se mantêm afastados...outros, simplesmente por 

desinteresse...mas a maioria é por falta de disponibilidade de tempo." 

"Os principais obstáculos são a falta de disponibilidade de tempo de muitos pais." 

"eles têm medo e não aparecem..." 
"Há sempre obstáculos...é assim, a escola não tem boas instalações para os pais 

participarem e fazerem tudo o que pretendem...não tem boas instalações, não tem espaço, 

não há condições..." 

"acho que os pais , alguns, têm que perder aquela ideia "se eu fizer, vou ser criticado ou 

vão pensar que estou ali só para escovar a professora ...para que ela passe o meu filho", 

eu acho que os pais sentem muito isso...os obstáculos são os outros pais que não 

participam...eles próprios constituem um obstáculo a quem quer participar..." 

"a ocupação dos próprios pais não lhes permite participar, não por falta de vontade mas 

por indisponibilidade." 
"alguns não fazem isso por não saberem e outros por falta de tempo. A legislação prevê a 

participação dos pais em determinados cargos, mas são atirados assim para ali e eu não 

concordo muito, porque não pode ser de um dia para o outro que se tem determinados 

poderes sem estarem preparados para isso." 

"Eu acho que o espaço físico é o primeiro obstáculo...nesta escola não há nenhum espaço 

coberto que permita juntar todos os pais e alunos ao mesmo tempo." 

"como foi ao meio da semana talvez algumas não tenham aparecido, as que trabalham 

mas, outras, talvez tenha sido por questões de não gostarem dos professores, aqui há pais 

que se relacionam mais com um professor do que com outro" 

"até agora o grande problema desta e, se calhar de outras escolas, foi estar fechada aos 

pais e esse hábito vai desaparecendo lentamente..." 

"há escolas que têm um horário certo para atender os pais" 

"porque nem os professores se sabem pôr no seu lugar nem os pais...os pais vêem 

determinadas atitudes que não gostam porque o professor ou a professora não sabe ter 

uma relação igual para todos os alunos e as guerras começam aí...os pais não esquecem 

com facilidade e por mais que se queira ser simpático e tal não se consegue porque os 

pais estão feridos..." 
"temos pais terrivelmente faladores por fora, põem o professor na lama da rua, são 

capazes de dizer que o professor rouba o dinheiro da escola, que bate nos alunos sem 

bater, tudo fora da escola" 



dos professores nas lojas e nos vizinhos..." 
"O meio é horrível, muito violento, há muita droga...os pais são muito conflituosos, tive um 

problema com uma aluna que ficou retida no 4o ano e a mãe fez de tudo para me 

prejudicar...este ano tenho um aluno, que o pai, segundo dizem, é do pior que existe à 

face da terra...criticam com muita facilidade tudo e todos...estão sempre a falar...temos 

muitos pais drogados...já trabalhei em muitas escolas e esta localidade é do pior que 

há...é normal dizer mal das professoras, há pais que não devem participar em 

nada...nesta zona há poucos pais capazes de uma participação sem conflitos constantes, 

que nos possam ajudar...para armar confusão é melhor ficarem no seu canto." 

"baixo nível sócio-cultural, falta de organização e dinamização entre eles...ainda não estão 

mentalizados para críticas construtivas...por vezes o desânimo nas pessoas que deram o 

seu melhor...a falta de espaços na escola para encontros causa algumas dificuldades. " 

"quando um professor tem qualquer problema com um aluno, os pais tendem sempre a ir 

contra o professor...portanto, o professor é muito bom enquanto passa os meninos, mas 

quando ficam retidos passa a ser o pior que há..." 
"sei de casos de pais que não têm disponibilidade, também há pais que não vêm 

simplesmente por desinteresse." 
"muito trabalho...falta de hábitos de participação na escola...a mentalidade de que a 

escola é só da responsabilidade dos professores." 
"como são mães e não têm carta de condução tinham dificuldade com as deslocações para 

participar nas reuniões com as outras escolas e para encaminhar o processo..." 



Quadro XV 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às estratégias da 
escola/professores para a participação dos pais (E) 

Estratégias para 
a motivação dos 
pais à 
participação (E1) 

"Geralmente, o contacto com os pais é feito verbalmente através dos alunos...ou também 

por convite escrito e enviado através dos alunos." 

"no caso das festas da escola e dos passeios, os pais são convidados a participar" 

"eu todos os dias tenho contacto com os pais, até porque eles estão sempre à minha 

espera e não vão embora sem eu chegar, se calhar pelos meninos serem pequeninos, 

quando preciso de uma reunião com eles eu escrevo, às vezes é um convite individual" 

"quando é um convite individual escrevo na caderneta e os pais aparecem; quando é uma 

reunião geral comunico aos meninos e eles levam recado oral ou escrito." 

"eu por exemplo, escrevo sempre quer no caderninho, quer na caderneta, para virem à 

escola porque tenho um assunto importante...mando recados pelas crianças e é isso que 

eu posso fazer, não vou a casa deles chamã-los, isso não vou." 
"quando há uma actividade especial, a escola convoca uma reunião, explica a actividade e 

eles têm abertura para participar ou não." 
"...contacto directo com os encarregados de educação eee...por vezes através de 

convites escritos, avisos na igreja, também telefone " 
"através do próprio educando alertar os pais para a importância da participação e da vinda 

à escola." 
"geralmente aproveita-se a oportunidade de um contacto pessoal quando eles vêm trazer 

e buscar os filhos à escola e fala-se sobre os assuntos que interessam..." 

"A escola sempre que realiza actividades para a comunidade convida todos os pais..." 

"Por convite escrito, por convocatória ou então mandamos recado pelos filhos." 

"Convocam-se reuniões, mandam-se avisos escritos, pronto... tenta-se tudo por tudo para 

que eles venham... até já chegámos a enviar uma carta registada." 

"Fazemos reuniões periódicas, através de convocatória, quando é para organizar festas e 

pretendemos a ajuda deles também os convocámos através dos alunos, da caderneta, 

também contactos pessoais, não costumamos utilizar o correio para economizar verbas." 

"Normalmente por escrito e enviamos através dos alunos." 

"Normalmente não fazemos nada, porque a gente convoca-os, escreve a dizer que precisa 

de falar com eles e, eles normalmente aparecem, mas é preciso comunicar..." 

"Comunicamos por escrito ou no caso surgir um problema grave com algum aluno 

utilizamos o telefone." 
"No inicio do ano, nas reuniões, incentivamos os pais para que venham à escola..." 

•Enviamos recados para os pais pelos filhos, pelos vizinhos, por não sei quem...até pelo 

telefone..." 
"Geralmente comunicamos com os pais por escrito e enviamos através dos alunos. 

Ainda há dias fui a casa dos pais de uma aluna para lhes pedir para darem apoio à filha e 

para a deixarem vir à escola" 
"Contacto pessoalmente os pais que encontro...envio convocatória ou convite através dos 

alunos." 
"A escola comunica frequentemente com os pais...enviando convites...por 
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telefone...procuramos despertar a curiosidade para os assuntos de interesse dos filhos e 

da escola...procura ter bom relacionamento com todos " 

"no inicio do ano os professores pedem aos pais para participarem...acho que eles têm 

obrigação e devem preocupar-se com tudo o que se passa na escola com os seus filhos." 

"Por escrito e enviamos através dos alunos." 

"mando recados pelos filhos a dizer-lhes duas e três vezes para virem à escola tomar 

conhecimento do aproveitamento escolar dos filhos...vou insistindo até que lá vem o dia 

em que aparecem" 
"Normalmente é feito através dos alunos, oralmente ou por escrito...alguns também por 

contacto pessoal." 

"A escola volta a contactá-los e eles vêm logo." 

"Uma das prioridades é aprofundar a ligação entre a escola e as famílias dos 

alunos...formar uma Associação de Pais durante este ano lectivo." 

"no início do ano foi feita uma reunião para informar os pais da existência do projecto e ao 

mesmo tempo para incentivar os pais a formar a Associação de Pais na escola." 

"em relação à parte dos pais, focamos lá a abertura à comunidade, a participação dos pais 

nas actividades, achamos isso fundamental." 

"Eles tiveram conhecimento do projecto educativo, inicialmente, pelos seus filhos, são eles 

que levam as mensagens...eles não participaram na sua elaboração...mas tiveram 

conhecimento através dos filhos" 

"contempla a aproximação entre a escola e as famílias...a criação de associações de pais 

em todas as escolas, porque não existem ainda... não foram os pais que manifestaram 

vontade disso... é fruto da iniciativa dos professores. Neste momento só na EB2.3 é que 

está a funcionar uma associação de pais, constituída durante o ano lectivo de 2002/2003." 

"Ainda não havia Associação de Pais e os pais não participaram na elaboração do 

projecto...tiveram conhecimento em reuniões promovidas pela própria escola para esse 

efeito." 
"Uma das prioridades é a aproximação entre escola e as famílias e a comunidade eee... 

pretende-se a criação de Associações de Pais em todas as escolas do agrupamento." 

"Tiveram conhecimento através dos alunos e em reuniões na escola." 

"é a criação de uma Associação de Pais." 

"Tiveram conhecimento numa reunião no início do ano lectivo... fizemos uma reunião e 

dissemos qual era o nosso projecto... os alunos já levaram para casa inquéritos para 

fazerem aos pais e a outros elementos da comunidade no âmbito do projecto." 

"Uma das prioridades é a aproximação da escola e das famílias e criar uma Associação de 

Pais." 
"Não tiveram participação na elaboração do projecto mas, espero que a partir da criação 

da Associação de Pais eles possam participar activamente... tiveram conhecimento do 

projecto pelos professores nas reuniões." 
"O projecto educativo do agrupamento tem como prioridade a criação de Associações de 

Pais em todas as escolas." 
"Não tiveram participação na elaboração do projecto educativo mas tiveram conhecimento 

dele a conversar nas reuniões ou então no periodo de avaliação quando vieram à escola." 

"O projecto educativo do agrupamento tem como prioridade principal a aproximação entre 

as escolas e as famílias." 
"Os pais não participaram na elaboração do projecto...tiveram conhecimento nas reuniões 

da escola." 
"é a criação de uma Associação de Pais." 
"uma das prioridades é durante este ano lectivo formar e legalizar Associações de pais em 



todas as escolas do agrupamento." 
"No início do ano fizemos uma reunião com os pais para lhes dar conhecimento do 

projecto educativo...ao longo do ano vai-se falando." 

"É a ligação entre escola e comunidade...a formação de uma Associação de Pais." 

"Nas reuniões gerais da escola e nas reuniões de turma vamos informando os pais de 

tudo o que se passa na escola..." 
"É a de responsabilizar as famílias pela educação dos filhos e criar uma Associação de 

pais em todas as escolas deste agrupamento." 
"Nas reuniões informamos os pais da existência do projecto de escola e do agrupamento, 

dos seus objectivos..." 



Quadro XVI 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às propostas dos 
professores para aumentar a participação dos pais (N) 

Propostas dos 
professores para 
aumentar a 
participação dos 
pais (N) 

"Realizar actividades em dias e horários mais convenientes para os pais...solicitar acções 

de formação na área da relação escola-família para pais e professores." 

"Eu acho que os professores têm que conversar muito com os pais... conversar muito, não 

só da vida escolar dos alunos, conversar muito com eles para que os pais se sintam à 

vontade com o professor...e depois de se sentirem à vontade, eles vão-se aproximando 

do professor, eles têm de sentir que o professor também não está distante, não é?..." 

"promover encontros entre pais e professores e auxiliares, convívios, encontros de 

reflexão e de animação...organização de passeios com os encarregados de educação, 

criar uma associação de pais." 
"Eu acho que... é preciso haver condições, o tal espaço físico... é necessário fazer uma 

sensibilização junto dos pais... é preciso acabar com a escola penalizadora, que só chama 

os pais para lhes dar conta dos aspectos negativos dos filhos... a criação de uma 

associação de pais pode ser um bom caminho." 
"Acho que depois de criarem a Associação de Pais será mais fácil a sua participação ir 

muito mais longe... sei lá... acho que os pais podem fazer força para que o edifício 

mantenha uma boa conservação..." 
"... sinceramente, acho que a participação está na medida certa, também não vejo 

nenhum interesse em termos os pais constantemente por cá... acho que, pronto... que é 

um bocadinho a história de cada macaco no seu galho..." 

"se os envolvermos mais na organização das actividades... seria bom que eles tomassem 

a iniciativa de propor e organizar também actividades... é preciso que tenham uma 

participação mais activa e não se limitem apenas a assistir às actividades." 

"tratar da criação da Associação de Pais que é aquilo que se está a fazer...incentivar os 

pais para programarem actividades com os professores" 

"Se calhar, quando estiver a funcionar a Associação de Pais, uns possam chamar os 

outros...talvez com a Associação de Pais sintam mais os seus deveres de pais e, por isso, 

pode aumentar a participação..." 
"a escola pode valorizar mais o artesanato local que são os bordados e os pais podem 

participar na escola com aulas práticas aos alunos...acho que é uma forma da escola 

valorizar o trabalho das mães." 
"a criação da Associação de Pais, acho que ela pode ajudar a mudar mentalidades...pode 

ajudar a criar inter-ajuda entre os pais...eu acho que é preciso que os pais valorizem mais 

a escola...também reconhecer que o trabalho dos professores poderá ser mais eficaz com 

a ajuda dos pais." 
"Eu acho que a formação de uma Associação de Pais poderia aumentar a participação... 

a comissão de pais deveria reunir e chamar os outros pais, porque isso não acontece, 

quando a Associação de Pais começar a funcionar, os pais poderão ter uma participação 

mais activa, tomando iniciativas, fazendo propostas de actividades e organizar algumas 

delas." 
"a Associação é que pode fazer coisas novas...quando ela estiver a funcionar, acho que 

os pais podem fazer coisas interessantes para o bem da escola...até agora têm 

colaborado com os professores mas, a partir de agora acho que podem ser eles a 

organizar muitas das actividades." 



Quadro XVII 

Síntese dos discursos dos entrevistados relativos às opiniões dos 
professores sobre o papel da escola (X) 

Opiniões dos 
professores 
sobre o papel da 
escola (X) 

"Hoje mais do que nunca a escola deve preocupar-se em formar os alunos para que 

saibam viver e conviver em sociedade..." 

"a escola, dentro do possível, deve criar condições para que os alunos apreendam os 

valores da justiça, da solidariedade, da amizade, da tolerância...penso que esta é uma das 

tarefas mais difíceis de conseguir, mas é para mim muito importante." 

"Eu acho que a escola tem um papel fundamental na vida das crianças, enfim... muitas 

vezes o que eles vivem em casa nem sempre é o mais correcto, nem sempre as vivências 

são agradáveis, cabe à escola esse papel de equilíbrio, de estar atenta aos alunos e ouvi-

los, eu acho fundamental o papel da escola no equilíbrio emocional dos alunos..." 

"a escola deve preocupar-se com uma formação mais completa do aluno fazer chegar, 

portanto, essa informação aos encarregados de educação, com vista à aproximação dos 

encarregados de educação e até da comunidade à escola...portanto, uma escola virada 

não só directamente à sala de aula mas, se possível com intervenção também na própria 

comunidade." 
"Eu acho que a escola sempre teve um papel muito importante numa comunidade... como 

houve reformas, muito rápidas e bastantes, as coisas ainda não estão muito bem definidas 

e os professores não têm muito a noção dos deveres e dos direitos dos pais e dos alunos." 

"Durante muitos anos a escola esteva fechada para os pais e por isso acho que é preciso 

caminhar no sentido de uma total abertura." 
"a escola, hoje, tem muitos mais papéis a desempenhar do que tinha até há uns anos 

atrás... tem que formar, tem que informar, mas acima de tudo formar, não é?... tem que 

tentar resolver problemas que vêm de casa, tem que resolver problemas criados na 

escola... tem um papel difícil de desempenhar e de se esgotar no tempo de aulas..." 

"a escola tem um papel importante de educar para a vida, tem de saber educar para a vida 

prática... claro que se deve aprender conhecimentos mas, é preciso saber lidar com eles, 

aplicá-los... perante novas situações é importante saber lidar com elas para se poderem 

desenrascar na vida que eu acho que é importantíssimo." 

"Eu acho que a escola deve abrir as portas à população, talvez, até ser o centro de apoio a 

determinados problemas que existam na freguesia, não digo que o professor tenha de o 

fazer sozinho mas deve estar atento e ajudar dentro do possível." 

"muito aberta ao público, aos pais...pelo menos nas festas convidar sempre os pais...a 

escola tem de ser mais aberta para encaminhar os alunos para o futuro, mas é preciso que 

eles também queiram porque eu tenho ali um aluno com dez anos que a gente martela 

martela e ele não sai daquilo." 
"Acho que a escola é um recurso muito importante para uma comunidade, a escola pode 

contribuir para o seu bem-estar, para a sua educação...a escola tem de se preocupar com 

os valores que a comunidade está a perder no dia a dia...deve estar muito aberta ao meio. 

Para além de ensinar e educar...deve ser uma escola aberta à comunidade...uma escola 

activa...uma escola capaz de preparar os alunos para enfrentar os problemas do dia a 

dia." 
"A escola deve formar, educar...formar os alunos, prepará-los para o futuro...acho que a 



escola deve fazer isso, essencialmente...não só a escola mas os pais devem também ter 

responsabilidade nisso...os pais, hoje em dia, pensam que a escola pode fazer tudo." 

"Deve ter um papel, sobretudo, de educadora, tendo em vista preparar os alunos para 

encarar os problemas da sociedade em que vivemos...o essencial da escola para mim é 

educar e preparar para a vida...a escola deve transformar-se de forma a cativar os 

alunos..." 
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