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Resumo 

A temática da educação parental tem ganho ao longo das últimas décadas um 

considerável destaque, na medida em que se nota a existência de cada vez mais pais 

que necessitam de adquirir estratégias e informações que sejam relevantes e que lhes 

permitam melhorar as suas competências a nível parental e consequentemente 

melhorar o desempenho e resultados escolares dos seus educandos. 

É muito importante que a escola e a família se tornem aliadas e que em conjunto 

quebrem obstáculos de forma a promover a melhoria do sucesso a nível escolar das 

suas crianças. 

O presente estudo, pretende verificar “O impacto das práticas de educação parental na 

adaptação e sucesso escolar das crianças. O caso dos alunos da Escola Básica Conde 

de Vilalva.” 

Para que o estudo fosse possível de realizar, foi criado um instrumento de recolha de 

dados, que incidiu num inquérito por questionário que compilou um total de 27 questões, 

abertas, fechadas e escalonadas, que permitiram à investigadora obter as informações 

necessárias para poder proceder a uma análise pormenorizada das mesmas. 

O instrumento de recolha de dados teve um caráter confidencial e foi enviado aos 

participantes via e-mail e respondido através da plataforma digital Google Forms. 

A amostra foi composta por um total de 71 inquiridos que correspondem aos 

encarregados de educação dos alunos de 2.º Ciclo da Escola Básica Conde de Vilalva, 

residentes no concelho de Évora. A maioria dos participantes corresponde ao sexo 

feminino e têm idades compreendidas entre os 26 e os 55 anos e com escolaridade 

entre o 9.º ano e o grau de Mestrado. 

Para dar resposta às necessidades evidenciadas neste estudo, foi elaborada uma 

proposta de intervenção ao nível da educação parental para no futuro, poder ser 

implementada no Agrupamento de Escolas alvo da ação. 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Educação Parental, Parentalidade, Família, Escola, Equipa 

Multidisciplinar, Sucesso Escolar. 
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Abstract 

The issue of parental education has gained considerable prominence over the last few 

decades, as more and more parents need to acquire strategies and information that are 

relevant and that allow them to improve their skills at a parental level. and consequently 

improve the performance and school results of their students. 

It is very important that the school and the family become allies and that together they 

break obstacles in order to promote the improvement of their children's school success. 

The present study intends to verify “The impact of parental education practices on 

children's school adaptation and success. The case of the students of the Conde de 

Vilalva Basic School.” 

In order for the study to be carried out, a data collection instrument was created, which 

focused on a questionnaire survey that compiled a total of 27 questions, open, closed 

and staggered, which allowed the researcher to obtain the necessary information to be 

able to proceed with a detailed analysis of them. 

The data collection instrument was confidential and was sent to the participants via email 

and answered through the Google Forms digital platform. 

The sample consisted of a total of 71 respondents who correspond to the guardians of 

2nd Cycle students at Escola Básica Conde de Vilalva, residing in the municipality of 

Évora. Most participants are female and are aged between 26 and 55 years old and with 

schooling between the 9th grade and the Master's degree. 

In order to respond to the needs highlighted in this study, an intervention proposal was 

prepared at the level of parental education so that in the future it can be implemented in 

the Group of Schools targeted by the action. 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Parental Education, Parenting, Family, School, Multidisciplinary Team, 

School Succ 
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Introdução 

O conceito de família tem vindo ao longo dos anos a sofrer diversas alterações e 

mudanças que se aliaram a novos valores e dinâmicas (M. Dias, 2011). Este termo, foi 

sendo modificado, alterando padrões e ideias pré-concebidas em relação ao termo 

família. 

Como se sabe o art. 1576º do Código Civil apresenta como relações jurídicas 
familiares o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção. Estas seriam, 
portanto, as fontes das relações familiares, assentando nelas a conceção de 
família. Sem prejuízo de um conceito de família tão alargado não ser habitual 
na realidade social, parece que só estas relações dão origem à família (C. 
Dias, 2012). 

No entanto em Portugal, começou-se a verificar a existência de novas formas e 

conceitos associados à família, nomeadamente as famílias de factos, as famílias 

monoparentais, famílias recompostas, uniões livres e as famílias homossexuais (M. 

Dias, 2011).  

A legitimada conceitualização do modelo de família, deu lugar a novos conceitos que 

têm sempre por base os laços do afeto, do companheirismo, do amor, mas sobretudo 

do respeito, destacando sempre a dignidade de cada individuo, sendo esse um dos 

maiores valores existentes no seio das famílias (Carla Magna, citada em Vasconcellos, 

2014). 

No século XIX, vários países da Europa iniciaram o processo de escolarização no ensino 

primário, sendo que Portugal não foi exceção e foi também um impulsionador da 

implementação da escolaridade obrigatória e gratuita, a partir do ano de 1835, apesar 

de ter demorado cerca de um século a fazê-lo (Pedro Silva, 2010).  

Apesar de ter sido impulsionada a escolaridade em 1835, foi apenas em 1976 que é 

conhecido o envolvimento das famílias na escola, sendo que a partir dessa mesma data, 

a Constituição da República Portuguesa, identificou a necessidade de existir uma 

relação de proximidade e de cooperação entre o estado e as famílias, no que diz respeito 

à educação dos jovens (Picanço, 2012). 

Foi através da criação da Lei de Bases, que foram definidas “as políticas de educativas 

nos planos nacional e escolar, definindo desta forma um novo quadro geral do sistema 

e estabeleceu grandes prioridades e princípios gerais” (Picanço, 2012, 21). A Lei de 

Bases, consagrou toda a importância parental no contexto escolar, dando uma vez mais 

destaque a esta relação e aproximando os pais da escola, como fatores essenciais para 

o bom funcionamento desta instância. 
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 Para intervir no contexto da parentalidade é necessário criar estratégias que permitam 

aos pais alterarem as intervenções que mantêm com os filhos, de forma a não 

condicionarem o desenvolvimento das crianças (Carvalho, Lobo, Menezes & Oliveira, 

2019). A formação no âmbito da parentalidade permite fornecer aos pais um conjunto 

de informações essenciais para a melhoria das suas relações familiares. 

O presente estudo teve como propósito analisar o impacto das práticas de educação 

parental na adaptação e sucesso escolar das crianças. O caso dos alunos de 2.º ciclo 

da Escola Básica Conde de Vilalva. 

A estrutura desta investigação é composta por três capítulos distintos que se completam 

entre si. Por esta lógica, na Parte I – Enquadramento Teórico, podemos encontrar a 

evolução do conceito de família, a relação da família com a escola, a escola enquanto 

promotora de conhecimento, a importância da educação parental, conceito de 

parentalidade, políticas de apoio à parentalidade, o serviço social em meio escolar, a 

equipa multidisciplinar em meio escolar e o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO). 

A Parte II – Estudo Empírico, relaciona-se com a problemática em estudo, os objetivos 

da investigação e a questão de partida, os participantes da ação, a caraterização do 

contexto (Agrupamento de Escolas André de Gouveia, Escola Básica Conde de Vilalva 

e da Cidade de Évora), o modelo de investigação, os métodos de técnicas de recolha 

de dados, os procedimentos, o tratamento de dados, a apresentação e análise dos 

resultados e por fim a discussão dos resultados. 

Por último, a Parte III – Projeto de Intervenção, expressa uma vontade da investigadora 

através do desenho de um projeto de intervenção, cujo seu objetivo fulcral é chegar às 

necessidades identificadas ao nível da educação parental dos inquiridos alvos do 

estudo. O mesmo poderá ser posto em prática no futuro numa organização escolar. 

No final do trabalho, são apresentadas as conclusões que refletem de forma sucinta os 

resultados encontrados, as limitações do presente estudo e as propostas de 

investigação futuras. 
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Parte I - Enquadramento Teórico 

1. Família 

1.1. Evolução do conceito de Família 

O conceito de família sofreu ao longo das últimas décadas diversas alterações e 

mudanças que se aliaram a novos valores e dinâmicas. (M. Dias, 2011). O termo família, 

ao longo dos anos, foi sendo alvo de constantes mutações que permitiram alterar 

padrões e ideias pré-concebidas sobre o que era até então considerada uma família. 

O termo família, teve o seu surgimento através do latim famulus, que tem como 

significado escravo doméstico (Barreto, sd). Esta designação teve início na Roma antiga 

com o propósito de rotular determinados grupos que eram sujeitos a situações de 

escravatura no seio da agricultura (idem). Os indivíduos alvo de escravatura foram os 

impulsionadores para a constituição do conceito de família, pois eram alvo de 

preconceito e rotulados como diferentes devido às condições laborais precárias a que 

eram constantemente sujeitos. 

No século XIX, surgiu o conceito de família contemporânea, este termo teve uma grande 

influência das Revoluções Francesa e Industrial, pois neste período vivenciou-se pelo 

Mundo um processo de crise, mas também de renovação (Vasconcellos, 2014). A 

família, era antigamente destacada pela falta de afeto que era uma constante entre os 

seus membros, uma vez que apenas existiam uniões com o objetivo de conservarem 

bens materiais, mas também para preservar a honra dos seus constituintes (Barreto, 

sd). Os casamentos eram realizados por interesses económicos e sociais, não se 

evidenciando na maioria dos casos a vontade expressa dos conjugues. 

Para Almeida (2005), a família conjugal do ocidente europeu dava uma maior 

preferência à valorização do património familiar, descartando muitas vezes os 

sentimentos românticos e os afetos entre os membros de um casal (Almeida, 2005). Os 

bens materiais e os interesses económicos e culturais sobrepunham-se aos sentimentos 

e desejos dos intervenientes no enlace. 

Para Wall (2011), (…) a família, construída e invocada no singular, assenta 
numa hierarquia rígida de autoridade e poder, de um sexo (masculino) sobre 
o outro (feminino) e de uma geração (os pais) sobre a outra (os filhos). E 
também a divisão do trabalho está naturalmente definida à partida: o pai, fora 
de casa, responsável pelo ganha-pão; a mãe, recato do lar, consagrada à lida 
da casa de uma descendência numerosa (…) (Wall, 2011, 341-342). 

O homem era visto como a figura máxima no núcleo familiar e aquele que era gerador 

de rendimento para o consumo de bens e serviços, estando a mulher restrita aos 
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afazeres da vida doméstica e ao cuidado dos descendentes, não tendo qualquer poder 

de decisão sobre os seus desejos e vontades. 

Em meados do século XX houve uma nova reviravolta no conceito de família, sendo as 

mulheres e o amor os dois grandes impulsionadores dessa mudança. Em relação às 

mulheres, apesar de todos as limitações anteriormente sofridas, conseguiram alterar 

esse padrão previamente definido e tiveram a coragem e a ousadia de mostrar todas as 

suas capacidades para além da função maternal que detinham e passaram a ser donas 

de si e das suas vontades e aspirações, continuando nos dias de hoje esse processo 

sinuoso e de luta (Torres, 2002). Por outro lado, o amor veio proporcionar uma nova 

perspetiva aos casamentos e uniões, passou a ser a solução para os casamentos mal 

resolvidos, sendo no século XX uma condição fundamental para a longevidade e 

entendimento de uma relação matrimonial (Torres, 2002). As mulheres ganharam 

destaque, emanciparam-se e fizeram frente a todas as limitações a que estavam sujeitas 

e o amor passou a ser considerado como essencial para a consumação dos 

casamentos, terminando assim os enlaces por conveniência.   

Ao longo das décadas e mais precisamente desde a família patriarcal romana até à 

família nuclear da sociedade industrial contemporânea, a família está fortemente ligada 

às mais diversas transformações ocorridas sob a influência dos fenómenos sociais 

(Vasconcellos, 2014). Os fenómenos sociais, foram os grandes impulsionadores a 

reforma do conceito, dando lugar a novas perspetivas familiares que até então não eram 

consideradas na sociedade. 

Os modelos de famílias pertencentes ao sistema clássico (patrimonial, parental e 

matrimonial), tiveram uma elevada alteração, uma vez que surgiram os modelos de 

família moderna contemporânea, entre outros (Vasconcellos, 2014). Os novos modelos 

de família foram então emergindo e tendo cada vez mais destaque, deitando abaixo o 

conceito tradicional imposto pelos nossos antepassados. Neste sentido, a figura 

masculina já não tem a mesma evidência, uma vez que não é a única responsável na 

promoção da família em que se insere, sendo que a união conjugal é feita de uma 

independência entre marido e mulher (Idem). A mulher começou a ganhar destaque no 

seio familiar, constitui-se um pilar essencial para a família, através da sua autonomia e 

perseverança, sendo constituída a matriarca da família e uma pessoa com 

independência financeira, fruto do seu estatuto profissional. 

Atualmente, são considerados seis modelos de família, entre os quais, se destacam os 

seguintes de acordo com Maria Olívia Dias (2011):  
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A família nuclear, constituída por dois adultos de sexo diferente e os 
respetivos filhos biológicos ou adotados, já não é para muitos o modelo de 
referência, embora continue a ser o mais presente; 

As uniões de facto, trata-se de uma realidade semelhante ao casamento, no 
entanto não implica a existência de qualquer contrato escrito; 

As uniões livres, não são muito diferentes das uniões de facto, apenas nestas 
nunca está presente a ideia de formar família com contratos; 

As famílias recompostas, são constituídas por laços conjugais após o divórcio 
ou separações. É frequente a existência de filhos de casamentos ou ligações 
diferentes ocasionando meios-irmãos; 

As famílias monoparentais, são compostas pela mãe ou pelo pai e os filhos. 
São famílias fruto de divórcio, viuvez ou da própria opção dos progenitores, 
mães solteiras, adoção por parte das mulheres ou dos homens sós, recurso 
a técnicas de reprodução (…); 

As famílias homossexuais, constituídas por duas pessoas do mesmo sexo 
com ou sem filhos (M. Dias, 2011,143). 

 Neste sentido, as famílias foram alterando as suas estruturas, uma vez que se tem 

vindo a verificar uma elevada diminuição no número de descendentes, aumentando 

assim o número de pessoas sozinhas, diminuindo o número de famílias numerosas, mas 

existindo mais famílias recompostas que estão relacionadas com o aumento do número 

de divórcios, de uniões de facto e de famílias homossexuais (M. Dias, 2011).  

Atualmente, o que era anteriormente considerado uma família, não é mais, uma vez que 

o conceito mudou a sua génese e passou a ser visto de uma forma mais abrangente. 

Verifica-se o inverso de outros tempos, em que muitas pessoas optam por estar 

sozinhas ou por refazerem sempre que considerarem importante a sua família, notando- 

se cada vez mais a existência de agregados familiares com filhos de anteriores 

relacionamentos que coabitam em duas habitações e têm uma boa relação na mesma. 

É importante que sejam banidos os preconceitos e que as pessoas sejam acima de tudo 

felizes com as suas escolhas e decisões. 

A legitimada conceitualização do modelo de família, deu lugar a novos conceitos que 

têm sempre por base os laços do afeto, do companheirismo, do amor, mas sobretudo 

do respeito, destacando sempre a dignidade de cada indivíduo, sendo esse um dos 

maiores valores existentes no seio familiar (Carla Magna, citada em Vasconcellos, 

2014). Na atualidade, o conceito de família está ligado sobretudo aos afetos, 

desmistificando os preconceitos ou estereótipos de que era alvo no passado. As 

pessoas estão sobretudo a unir-se e a constituir família independente do sexo, religião 

ou da classe social (Carla Magna, citada em Vasconcellos, 2014). 

Evidencia-se neste novo conceito, o companheirismo e o amor, de forma a ser 

reconhecido, mas também compreendido como um núcleo intrinsecamente importante 

para o desenvolvimento da personalidade humana (Vasconcellos, 2014). Os 
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sentimentos, o respeito e a entreajuda estão agora mais visíveis e constituem pilares 

fundamentais para os novos desígnios do conceito de família. 

1.2. Funções da Família 
O conceito de família está agrupado em 10 funções, divididas em quatro grupos, entre 

os quais, as funções “físicas; biológicas; económicas; sociais e culturais e efetivas e 

espirituais” (Grupo de Etnologia de Paris, citado em Lauwe & Lauwe, 1965, 478). O 

termo família, está intrinsecamente ligado a diversos fatores que são fundamentais para 

a sua função.  

No que concerne às funções físicas e biológicas, as mesmas estão inteiramente ligadas 

à reprodução, mas também à sobrevivência, devido às alterações que possam ocorrer 

na vida de um casal relacionadas com questões de saúde, crises económicas e 

correntes ideológicas sobre o sentido da vida em união. Esta função, tem uma relação 

direta com a procriação de descendentes, que é um fator inerente à família (Lauwe & 

Lauwe, 1965). 

 A maioria das famílias, tem como objetivo a procriação, sendo um fator inerente à 

família e que acresce uma grande responsabilidade e aceitação, uma vez que ainda 

existem casais que não pretendem ter filhos por opção ou que estão inibidos devido a 

fatores biológicos que são causadores de grande desconforto entre ambos. 

As funções económicas, relacionam-se com o facto do grupo familiar, constituir uma 

unidade de produção para o exterior, mas também para a produção de serviços que 

satisfaçam as necessidades dos elementos que a integram (Idem). Existem diversas 

famílias que optam por criar os seus próprios negócios, gerindo os seus lucros em 

benefício próprio. O rendimento mensal de cada agregado familiar deverá ser gerido de 

forma a dar resposta a todas as despesas mensais destes elementos (Lauwe & Lauwe, 

1965).  

O rendimento mensal de um agregado familiar deve ser gerido mediante a receita 

proveniente do trabalho de ambos os conjugues, de forma a dar resposta às despesas 

mensais que previamente estão contabilizadas. É muito importante que o casal entre 

em acordo e que consiga gerir os seus rendimentos de forma a obter no fim de cada 

mês uma pequena margem de lucro para despesas não essenciais, que também são 

importantes para o bom funcionamento do grupo familiar. 

Por outro lado, as funções sociais e culturais estão relacionadas com a integração das 

crianças na vida escolar, na sua educação e sociabilização. A família, tem o papel de 

educar, de incutir valores e princípios sociais e culturais às suas crianças e de as 

incentivar a prosseguir os estudos, promovendo a sua aprendizagem e evolução (Idem). 



16 
 

Caso exista crianças na família, é essencial serem matriculadas nas instituições 

escolares locais de acordo com a sua faixa etária, e que a família mantenha uma relação 

próxima com a escola e que transmita aos seus descendentes os valores essenciais, 

que são a base para a sua personalidade e cultura. 

Por fim, as funções efetivas e espirituais inclinam-se essencialmente para o ambiente 

que se vive no contexto familiar entre todos os membros pertencentes ao núcleo familiar. 

As relações efetivas entre os membros da família, são fundamentais para um 

desenvolvimento harmonioso da personalidade dos descendentes do casal, 

influenciando também a sua educação e a forma de encarar a vida e de se relacionar 

com os outros (Lauwe & Lauwe, 1965). 

 Dentro de um contexto familiar, existem relações com fatores internos e externos, que 

são essenciais para o bom funcionamento do grupo familiar. As crianças, devem ser 

estimuladas a manter relações saudáveis com amigos e familiares, pois essas relações 

serão muito importantes para a sua evolução social. 

Muitas famílias, têm crenças espirituais e religiosas muito presentes no seu quotidiano, 

ideologias essas que vão sendo transmitidas de geração em geração e que transitem 

muitas vezes, sinais de esperança, de compaixão pelo próximo e de fé (Idem). A religião 

continua a ter um forte destaque em muitos contextos familiares, sendo que a fé é um 

importante fator de esperança e de perseverança e que deve ser mantido de forma 

ponderada e transmitido de geração em geração, pois faz parte da cultura de muitas 

famílias. 

De acordo com Osório citado em Godinho (2006), a família pode-se dividir em três 

funções, entre elas, biológicas, psicológicas e sociais, estando relacionadas entre si, 

não sendo possível as separar pela sua íntima relação. Do ponto de vista biológico, a 

função reprodutiva não é primordial da família, uma vez que para gerar um ser não é 

necessário que exista uma família constituída entre os progenitores da criança. 

Considerando-se que a família, tem sim a tarefa de prestar os cuidados necessários à 

sobrevivência da criança. 

A função psicológica, está ligada a duas funções fundamentais, em que a primeira está 

relacionada com o prover afetividade ao recém nascimento, contribuindo assim para a 

sobrevivência emocional do mesmo e dos restantes membros pertencentes à família; a 

segunda função a nível psicológica da família, tem como objetivo a superação das 

situações consideradas de crises vitais; a terceira função, está relacionada com a 

existência de um contexto que propicie a evolução do processo cognitivo dos indivíduos 

através da aprendizagem, estando intrinsecamente relacionado com a pedagogia e a 
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troca de informações com o sistema social onde o ser humano interage (Osório, citado 

em Godinho, 2006). 

Já as funções sociais da família, permitem a transmissão de tudo o que está relacionado 

com a cultura do ser humano, nomeadamente as normas e os valores de cada etnia, no 

sentido de preparar o individuo para o exercício da cidadania (Idem). 

De acordo com Picanço (2012),  

A função que a família desempenha, não só não é nada fácil como deve ser 
exigida a responsabilidade a todos os que convivam com a(s) criança(s), 
desde os pais, irmãos, outros familiares, aos adultos que a rodeiam, papel 
esse que a maior parte das vezes, as famílias não estão preparadas para o 
exercer (Picanço, 2012, 11).  

Nem todas as famílias são detentoras de competências sociais e parentais, sendo 

importante identificar estas famílias e poder trabalhá-las no sentido de melhorar as suas 

competências familiares para poderem exercer de forma adequada as suas inerentes 

funções. 

 Neste sentido, considera-se que a família é indiscutivelmente, o primeiro suporte de 

vida de uma criança nos seus primeiros anos de crescimento. A família, tem a função 

de apoiar, acarinhar, informar, alegrar e reconfortar cada um dos seus membros, seja 

ela de pequena ou grande dimensão (Picanço, 2012).  

A estrutura familiar, é vista como um sistema aberto e funcional para todos os seus 

integrantes, uma vez que ao permitir uma interação entre o sistema familiar e o exterior, 

vai proporcionar um maior desenvolvimento e bem-estar, através da realização de 

atividades que proporcionam o crescimento de todos os seus elementos (M. Dias, 2011). 

A família é a base essencial para o crescimento humano, é através dela que os 

indivíduos adquirem todas competências fundamentais para a sua vida adulta. 

Não obstante, a comunicação, é um fator bastante importante dentro da estrutura 

familiar, pois permite consolidar as relações familiares, mas também funciona como um 

meio de troca de informação entre os membros da família (Idem). Esta comunicação, 

tem uma especial relevância quando é realizada entre pais e filhos, pois tem a função 

de desbloquear constrangimentos comunicacionais existentes, reforçando as relações 

afetivas entre ambos. 

A família é, então, um espaço privilegiado para a elaboração e aprendizagem 
de dimensões significativas de interação e comunicação onde as emoções e 
afetos positivos ou negativos vão dando corpo ao sentimento de sermos 
quem somos e de pertencermos aquela e não a outra família (Relvas e 
Alarcão, citados em M. Dias, 2011, 150).  

A essência da família, está nos dias de hoje, refletida nos afetos, de forma a promover 

a dignidade e a realização pessoal dos seus elementos, incluindo sentimentos, 
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esperanças, valores para que seja possível alcançar a desejada felicidade 

(Vasconcellos, 2014). Toda a envolvente familiar quando é positiva promove a felicidade 

de todos os seus membros, sendo vista como um pilar fundamental para todos os seres 

humanos. 

É crucial, que todos os integrantes na estrutura familiar, sejam impulsionados e 

propiciem 

 o acesso aos adequados meios de promoção moral, material e 
emocional às crianças e adolescentes pertencentes ao seu núcleo 
familiar, isso em razão da própria função social que a família exerce, 
pois a falta de cautela e o descaso com o cumprimento dessas 
obrigações pode ocasionar aos pais a perda do poder familiar, sem 
prejuízo de eventual responsabilização criminal e civil (Vasconcellos, 
2014, 41).  

Quando as famílias não exercem as suas funções como estava previsto, poderá ocorrer 

a perda de poder parental e a integração institucional dos seus descendentes, mediante 

uma avaliação rigorosa das instâncias sociais e judiciais. 

1.3. Relação da Família com a Escola 
A relação entre a escola e a família, tem o seu início nos primórdios da escolarização, 

ou seja, da promoção do processo da leitura e da escrita (Pedro Silva, 2010). Ao longo 

de séculos diversas sociedades e civilizações antigas foram incluindo na sua cultura 

várias formas de proporcionar a alfabetização dos seus integrantes (Idem). O processo 

de alfabetização foi sempre evidenciado pelas mais diversas culturas que existiram 

durante séculos da nossa história. 

Foi através de Coménio (séc. XVII), e do “seu conceito de pansofia – ensinar tudo a 

todos” (Narodowsko citado em Pedro Silva, 2010, 445) que se deu início ao 

reconhecimento e à importância da universalização da instituição escola (Pedro Silva, 

2010). É a partir da sua conhecida Didáctica Magna, que a relação entre a escola e a 

família começa a ganhar evidência, uma vez que o mesmo ressalva a necessidade para 

que a escola e a família articulem, pois só assim será possível encontrarem estratégias 

para os emergentes desafios que enfrentam diariamente com as crianças e jovens 

(Idem). A relação entre a escola e a família tem sido fomentada ao longo de décadas, 

pois constitui um fator fundamental para o bom desempenho escolar das crianças e dos 

jovens. 

Sabe-se que o envolvimento das famílias nas instâncias escolares teve o seu início no 

ano de 1976. Nesse mesmo ano, a Constituição da República Portuguesa, identifica a 

necessidade de existir uma relação de proximidade e de cooperação no que diz respeito 
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à educação dos jovens, entre o Estado e as famílias residentes em Portugal (Picanço, 

2012).  

A partir de 1984, o Estado através do Decreto-Lei n.º 315/84 de 28 de setembro, 

regulamentou e proporcionou a criação das Associações de pais com as Escolas da 

Pré-Primária e as Escolas do 1.º Ciclo (Picanço, 2012). Mas só com a aprovação da Lei 

de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro), os pais voltaram a 

ganhar destaque no meio escolar (Idem). O Estado, legitimou a participação dos pais 

na vida escolar dos filhos, através da criação de uma lei destinada a esse efeito.  

A Lei de Bases garante práticas democráticas e processos 
participativos na definição das políticas educativas nos planos 
nacional e escolar, definindo desta forma um novo quadro geral do 
sistema e estabeleceu grandes princípios gerais e organizativos que 
vieram a ter uma influência decisiva na conceção dos edifícios 
escolares e na configuração de uma nova rede educativa (Picanço, 
2012, 21).  

A Lei de Bases, consagrou toda a importância parental no contexto escolar, dando uma 

vez mais destaque a esta relação e aproximando os progenitores da instituição escola, 

como fatores essenciais para o bom funcionamento da mesma. 

Os pais, são os primeiros educadores dos seus filhos, sendo que no processo 

educacional, também eles devem ser alvo de aquisição de competências e de 

ferramentas para melhorarem e aperfeiçoarem a sua paternidade (C. Ribeiro, 2009). Os 

progenitores são os primeiros educadores dos seus filhos, constituindo-se como um pilar 

importante para a melhoria do desempenho dos filhos no contexto escolar onde se 

encontram inseridos. 

A família é sem sombra de dúvidas o primeiro ambiente que qualquer ser humano 

conhece e interage, sendo que a dinâmica familiar é construída com base em valores 

sociais e culturais que têm sido transmitidos ao longo dos anos entre gerações. Todos 

esses valores influenciam a relação entre os indivíduos e moldam a sua personalidade 

individual (Marques, citado em Picanço, 2012). A família, é vista como uma importante 

instituição, uma vez que tem um forte enlace com a Escola. Esta relação é complexa, 

sendo que o ambiente familiar em que a criança ou jovem se encontra inserido pode ser 

um facilitador na sua integração em contexto escolar (António, 2011). É necessário que 

a escola e a família sejam aliadas e que proporcionem as melhores experiências 

escolares aos seus alunos. 

É importante ressalvar, que o território familiar  

foi invadido pelo sistema escolar, tanto no plano afetivo como no plano 
instrumental: a escola preocupa-se cada vez com o desenvolvimento da 
criança em domínios que não apenas o cognitivo e cada vez mais deixa uma 
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menor margem de intervenção familiar face, por exemplo, às escolhas da 
criança no domínio da atividade profissional, uma vez que os projetos 
profissionais que os pais alimentam para os seus filhos são frequentemente 
contrariados pela escolaridade (Diogo citado em Picanço, 2021, 11).  

Desde cedo que a escola entra no contexto familiar, sendo que essa relação deve ser 

estabelecida precocemente e mantida até que as crianças saiam da escolaridade 

obrigatória. É importante que esta articulação seja mantida diariamente, pois constitui 

um fator fundamental para o sucesso escolar das crianças e dos jovens. 

Considera-se que  

as famílias, como tal, têm um papel único, que é o de reproduzir sociedades 
humanas e fornecer condições que possibilitem as suas inovações e 
mudanças. Quanto às escolas, sem elas, cada geração teria que começar do 
zero ou, como as sociedades que existiram (Young, citado em António, 2011).  

Para que a relação entre a escola e a família funcione, é necessário que ambas as 

partes permitam a existência de uma parceria e tenham uma abertura para a troca de 

experiências e saberes, uma vez que a escola é formada através do contributo de cada 

membro em prol da melhoria e do desempenho escolar dos seus alunos (Souza, 2009).  

 A escola, tem a responsabilidade de implementar diversas estratégias e ações que 

funcionem como uma ponte para o desenvolvimento de competências de âmbito social, 

pessoal e profissional dos seus alunos (Loureiro, 2017). Todas as estratégias 

implementadas pela instituição escola, vão contribuir para que as relações familiares 

sejam cada vez mais próximas e coesas. 

A instituição escola, tem o propósito e o dever de proporcionar o envolvimento familiar 

através da implementação de programas de envolvimento parental. Torna-se pertinente, 

encontrar estratégias que vão de encontro à participação dos agregados familiares 

pertencentes a classes socioeconómicas baixas, uma vez que estas crianças 

evidenciam uma maior necessidade de apoio na escola do que muitas vezes em casam 

pois nem sempre em casa beneficiam de auxílio nas mais diversas tarefas escolares, 

levando em muitos casos ao abandono escolar precoce (Picanço, 2012). É importante 

referir que os agregados familiares sólidos e estruturados se encontram em menor 

evidência, em contrapartida, verifica-se uma maior incidência no número de famílias que 

tende em desvalorizar o seu papel e as suas obrigações parentais (Loureiro, 2017).  

Os agregados familiares mais desfavorecidos, têm uma menor participação na escola 

quando comparados com os agregados familiares com condições sociodemográficas 

mais favoráveis (Idem). Nem todos os agregados familiares têm o mesmo tipo de 

participação na escola, uma vez que existem cada mais famílias disfuncionais em que 

é necessária intervenção técnica para que esta relação seja estabelecida e vista como 

importante para a progressão escolar dos seus filhos. 
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Torna-se pertinente que todos os membros da comunidade escolar unam esforços para 

incutir aos jovens um ambiente de estabilidade, que evidencie a união em prol de um 

bem-estar comum (C. Ribeiro, 2009). É fundamental, que a escola forneça 

oportunidades que promovam a participação da família e da comunidade, favorecendo 

o envolvimento nas suas atividades e iniciativas, para que os pais estejam recetivos a 

iniciar e a manter essa mesma relação (Loureiro, 2017). Devem ser criadas diversas 

iniciativas que promovam a participação parental na escola, os pais devem ter um papel 

ativo na tomada de decisões e na criação de respostas para os problemas identificados 

na escola. 

Cabe então à família, reunir condições que favoreçam o ambiente familiar, assegurando 

as condições básicas de vida que também contribuem fortemente para a aquisição de 

aprendizagens escolares e para o desenvolvimento das crianças e jovens (Picanço, 

2012). A existência de uma boa relação familiar, será essencial para a integração 

escolar das crianças. 

A relação escola – família pode ser desempenhada por vários intervenientes, entre os 

quais as associações de pais, que têm dado ao longo das últimas décadas um 

importante contributo para a aproximação entre a família e a escola (Silva, Monteiro & 

Moreira, 2002).  

A escola tem o dever de fornecer à família, toda a informação necessária sobre o 

processo educativo dos seus filhos. Deve igualmente, “participar na decisão dos 

objetivos, na designação de linhas metodológicas nas atividades extracurriculares, na 

avaliação da obra educativa e na própria associação de pais” (C. Ribeiro, 2009, 21). 

Toda a informação inerente aos filhos, deve ser transmitida de forma clara à família, 

evitando possíveis constrangimentos e sendo uma ponte para a mediação de eventuais 

problemas que possam emergir. 

Neste sentido, torna-se fulcral que os pais e a comunidade escolar comuniquem, 

nomeadamente através da caderneta escolar, do telefone, do email, por carta registada, 

ou até em conversas particulares e nas reuniões formais de avaliação (C. Ribeiro, 2009). 

A comunicação é a base para que a relação entre a escola e a família resulte, pois sem 

ela, não é possível estabelecer qualquer tipo de proximidade.  

Pode-se então considerar que a família, tem um papel preponderante ao nível da 

adaptação das suas crianças a novos contextos e ambientes. Infelizmente, nem todas 

as famílias têm a plena capacidade para realizarem este tipo de adaptações de forma 

individual, sendo muito importante a entre ajuda e o apoio com os docentes (Picanço, 

2012). É através da instituição escola, que se devem trabalhar os conceitos de 
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relacionamentos recíprocos, de forma a promover a aquisição das aprendizagens dos 

seus alunos (Diogo, citado em Picanço, 2012). A escola é uma instituição promotora de 

conhecimento, que permite a formação académica para a entrada na vida 

profissionalizante. É também mentora de transmissão de valores e princípios que serão 

essenciais para a vida de todas as suas crianças e jovens. 

2. Escola 

2.1. A Escola enquanto promotora de conhecimento 

O conhecimento escolar surgiu há vários séculos e foi proveniente de diversas 

aprendizagens, bem como de pesquisas realizadas por instituições académicas e 

associações ligadas à disciplina (Young, 2016). Considera-se que este tipo de 

conhecimento tem bastante poder, uma vez que permite a todos os alunos a 

interpretação e o controlo daquilo que os rodeia e onde estão inseridos, sendo um 

processo que deve ser inerente a todas as crianças (Idem). 

A prática educativa posiciona os alunos a perspetivar os acontecimentos ocorridos ao 

longo da história numa ótica baseada na crítica, sendo essencial que o aluno e o 

professor se debrucem sobre a cultura construída pela humanidade e em conjunto a 

tentem entender de forma sucinta e objetiva (Reali & Tancredi, 2005). As aprendizagens 

têm por base a obtenção de conhecimento de forma estruturada e concisa no seio 

educacional. 

A educação deve possibilitar aos alunos um maior e mais vasto conhecimento aos 

alunos, e que esse conhecimento lhes permita um caminho para uma melhor construção 

e compressão crítica da sua presença no mundo (Freire, citado em Reali & Trancredi, 

2005). Ao frequentarem a escola, os alunos vão adquirir ferramentas essenciais para o 

seu futuro. 

No ano de 1988, surgiu o primeiro currículo nacional, onde estavam definidas apenas 

10 disciplinas obrigatórias para alunos até aos 16 anos de idade. Esta seleção, gerou 

uma onda de protestos e de reivindicações pela classe dos docentes (Young, 2016). “As 

escolas estavam livres para descartar História, Geografia, Línguas Estrangeiras e 

disciplinas isoladas de ciências, e se permitia o ensino de disciplinas profissionalizantes” 

(Young, 2016, 25). Há cerca de 34 anos atrás, era permitido às escolas definir as 

aprendizagens dos alunos, podendo retirar determinadas disciplinas que hoje são 

consideradas fundamentais no percurso académico dos jovens. 

A partir do ano de 2007, foi integrado o modelo de avaliação por competências que tem 

por base destacar o conhecimento dos alunos adquirido na comunidade local em vez 
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do conhecimento adquirido por via da aprendizagem escolar por disciplinas (Young, 

2016). As pessoas que detentoras de experiência profissional, passaram a poder 

beneficiar de uma avaliação especifica que lhe deu a oportunidade de obter uma maior 

escolarização com base nas suas experiências profissionalizantes. 

Para Barbosa (2004), 

 o conhecer constitui um processo decorrente de embate de diferentes 
alternativas de compreensão do mundo. Aí reside a importância do diálogo e 
do confronto de opiniões. Este fazer não é negativo embora provoque 
situações que desacomodam a rotina escolar. Um trabalho docente, partindo 
de uma perspetiva de transformação social, fazendo com que os alunos 
agucem a postura crítica frente ao atual modelo socioeconômico, exige do 
educador uma prática de construção do conhecimento que estimule a 
problematização do presente e do futuro, oportunizando um espaço para que 
o aluno possa refletir e contestar os acontecimentos que ora se apresentam 
fora dos limites restritos da escola (Barbosa, 2004, 169).  

O conhecimento, proporciona aos alunos uma maior abertura referente a 

acontecimentos e vivencias quotidianas, de forma a ser possível terem uma maior 

perceção das exigências que a vida futura lhes trará. 

É pertinente referir que o espaço escola tem uma tarefa bastante importante, uma vez 

que tem o dever de absorver as experiências dos seus estudantes procurando através 

destas a construção de um lugar educativo que corresponda às expetativas de todos os 

que têm a pretensão de lá adquirir conhecimentos que serão a base do seu sucesso 

pessoal, social e profissional (R. Silva, 2012). 

 A escola permite uma aprendizagem que possibilita a criação de oportunidades aos 

seus alunos, sendo necessário incutir nos estudantes uma maior abertura para a 

aquisição de novos tipos de aprendizagens, que lhe vão permitir no futuro a obtenção 

de melhores conhecimentos para entender de uma forma mais precisa o mundo que os 

rodeia (Young, 2016). A escola tem o objetivo de proporcionar aos seus integrantes, 

experiências relacionadas com a aquisição de conhecimentos que promovam o seu 

futuro a vários níveis. 

De acordo com Escola, considera-se que o acesso à informação não é transformável 

automaticamente em conhecimento, nem em sabedoria (Escola, 2004). 

“A construção do conhecimento implica a capacidade de acolher novas informações, 

articulá-las, de forma a que os vínculos estabelecidos com o já sabido transformem 

essas novas informações em saber relevante” (Escola, 2004, 350). O conhecimento 

adquirido na instituição social, possibilita a compilação das informações fundamentais 

para as aprendizagens dos seus alunos. 
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O conhecimento deve sobretudo envolver aspetos relacionados com a política, o social 

e o emocional, de acordo com tudo o que envolve o contexto escolar onde os alunos 

integram. É e então, a partir destes pressupostos que se vai evidenciar a prática do 

estudar (Barbosa, 2004). 

Neste sentido, torna-se emergente que a instituição escola dê a oportunidade aos 

alunos de estabelecer relações entre as aprendizagens obtidas ao longo dos últimos 

anos com os novos conhecimentos adquiridos, promovendo a resolução de situações – 

problema que ao longo da sua vida irão surgir (Barbosa, 2004).  

O conhecimento não é apenas construído com base em metodologias e práticas 

educativas, mas também na relação que é estabelecida entre o docente e os seus 

alunos em contexto de sala de aula. É através desta relação que o processo de 

aprendizagem e de obtenção do conhecimento vai adquirindo espaço e se 

desenvolvendo (R. Silva, 2012). A relação estabelecida entre a comunidade escolar, é 

essencial para a promoção e aquisição do conhecimento lecionado. 

É importante ressalvar, que alguns professores têm um elevado conhecimento nas 

áreas onde lecionam, baseando-se assim num conteúdo de âmbito pedagógico, que 

permite a defesa das suas ideias e conhecimentos de uma forma mais simples e 

acessível aos seus alunos (Shulman, citado em Reali & Tancredi, 2005). A forma como 

os docentes lecionam as aulas, é fundamental para que o conhecimento seja mais 

facilmente absorvido, pois nem todos os alunos têm as mesmas capacidades e é 

necessário adaptar os métodos de ensino a cada público-alvo. 

“Para fazer a transposição do conhecimento específico para a sala de aula, conhecer 

os alunos é fundamental, posto que as suas aprendizagens dependem de experiências 

prévias, da sua relação com o saber e do contexto em que vivem” (Reali & Tancredi, 

2005, 240). É fundamental que todos os aspetos inerentes aos alunos sejam 

conhecidos, pois só assim será possível cativá-los e mobilizá-los para a aquisição e 

compreensão das aprendizagens realizadas dentro do contexto escolar. 

2.2. A importância da Educação Parental 
A educação familiar nas últimas décadas do século XX, tinha um caráter de potenciar a 

capacidade das famílias em situação de vulnerabilidade social, através de um 

profissional especialista da área que ensinava aos pais, as práticas consideradas 

adequadas a uma boa educação, centrando-se essencialmente numa metodologia de 

controlo social e num discurso de proteção (Fonseca & Carvalho, 2011). O surgimento 

do conceito de educação para a família, integrava apenas famílias em risco, não sendo 

considerados outros tipos de família para a intervenção, tendo um caráter muito restrito. 
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Foi então, a partir da década de 80 que o modelo implementado com um cariz médico 

foi de forma lenta substituído por este novo conceito de educação parental, baseado 

numa vertente sociocultural, bioecologia e multissitémica (Idem). O novo modelo de 

educação parental baseia-se em inúmeras teorias e vertentes que sustentam a sua 

prática e permitem uma intervenção adequada aos seus intervenientes. 

Nas décadas de 70 e 80 a educação parental, ganhou um maior destaque, sendo 

considerado um movimento nacional, pois foi a partir desta época que foram surgindo 

uma variedade de programas de intervenção que ganharam uma elevada diferenciação 

nesta área, como é o caso do programa Active Parenting e o STEP – Systematic 

Training for effective parenting (Schaefer e Briesmeister, citados em M. Ribeiro, 2003).  

Define-se educação parental como sendo um recurso psicológico e educativo que tem 

como principal objetivo proporcionar uma alteração nas estruturas parentais a nível 

cognitivo, afetivo e comportamental (Rodrigo, Màiquez e Martins, citados em 

Bettencourt, 2017). Neste sentido, a educação parental começa a ser visualizada como 

sendo,  

um conjunto de atividades educativas e de suporte que auxiliam os pais ou 
futuros pais a compreenderem as suas próprias necessidades sociais, 
emocionais a compreenderem as suas próprias necessidades sociais, 
emocionais, psicológicas e físicas e dos seus filhos e aumente a qualidade 
das relações entre eles (Pugh et. al., citados em Carvalho & Fonseca, 2011, 
19).  

A educação parental pretende modificar os comportamentos existentes nas famílias que 

integram este programa, promovendo uma melhor relação entre pais e filhos. 

A educação parental não se relaciona diretamente com questões sociais ou com o 

contexto original de cada família, sendo que abrange a sua intervenção a qualquer tipo 

de agregado familiar, sem restrições. Os seus serviços podem ter um caráter educativo, 

preventivo ou até surgir como uma resposta a determinadas situações consideradas de 

crise (M. Ribeiro, 2003). Qualquer família independentemente das circunstâncias que a 

envolve pode beneficiar de uma intervenção educacional, pois a mesma poderá 

preparar as famílias a agir mediante determinados acontecimentos que podem surgir. 

Para intervir no contexto da parentalidade é necessário criar estratégias que permitam 

aos pais alterarem as intervenções que mantêm com os filhos, de forma a não 

condicionarem o desenvolvimento das crianças (Carvalho, Lobo, Menezes, & Oliveira, 

2019). A formação no âmbito da parentalidade permite fornecer aos pais um conjunto 

de informações essenciais para a melhoria das suas relações familiares. 

Os programas que intervêm no âmbito da educação parental têm como principal função 

apoiar os educadores, pois são as figuras essenciais para proporcionar um saudável 
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desenvolvimento nas crianças, tanto a nível físico, social e emocional (Dadam, citado 

em Bettencourt, 2017). O tipo de formação a implementar com os pais, só deve ser 

iniciado, depois de serem conhecidos quais os tipos de intervenção mais adequados às 

caraterísticas e aos contextos sociais de cada agregado familiar (Carvalho, Lobo, 

Menezes, & Oliveira, 2019). É necessário elaborar um diagnostico das famílias que irão 

frequentar os programas de educação parental, pois só assim é possível determinar o 

tipo de programa adequado a cada problemática identificada. 

Para Carvalho & Fonseca (2011),  

a educação parental não se deve apenas limitar à intervenção na prestação 
de cuidados e nas competências parentais e que as acções não sejam feitas 
com base em critérios relacionados com a idade ou com o meio social de 
origem, podendo ser implementadas através de um conjunto alargado de 
recursos acessíveis a quaisquer pais e famílias (Fonseca & Carvalho, 2011, 
20).  

Este tipo de educação não se restringe apenas à família nuclear, podendo também 

abranger adolescentes, membros da família alargada e também membros da 

comunidade escolar, constituindo um importante contributo para a colaboração com os 

pais (Portois, Desmet e Barros, citados em M. Ribeiro, 2003). Não existe nenhum fator 

limitador para a frequência nos programas de educação parental, qualquer pessoa o 

pode frequentar, desde que tenha uma relação direta, seja ela profissional ou familiar 

com crianças e jovens. 

Com a existência de programas de educação parental, está se a dar resposta às dúvidas 

e às desorganizações existentes no seio familiar, pois estas são causadoras de um 

grande desconforto entre os pais, fornecendo assim um importante contributo para 

minimizar as dúvidas e desconfortos vivenciados (M. Ribeiro, 2003). Os programas de 

educação parental, visam empoderar os pais de ferramentas que constituam uma mais-

valia para a sua organização familiar, eliminando eventuais dúvidas ou 

constrangimentos existentes. 

Este tipo de intervenção, visa essencialmente promover contextos relacionados com o 

autoconhecimento, onde se vivenciam as emoções, bem como as dúvidas e as 

dificuldades em momentos de partilha e de reflexão, onde cada um deles pode ser 

percecionado com diversos significados (Carvalho & Fonseca, 2011). Permitem que os 

intervenientes tenham um maior conhecimento sobre si e sobre aqueles que os rodeiam, 

permitindo momentos de lazer e sobretudo de entreajuda entre todos os intervenientes 

na ação. 

Para Simões (2013), as estratégias de intervenção no âmbito da educação parental, 

terão que ser adequadas ao tipo de necessidades identificadas, bem como ao nível de 
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formação dos técnicos que irão intervir com cada agregado familiar. Os técnicos que 

trabalham diretamente na área da educação familiar, necessitam de frequentar ações 

de formação com caráter preventivo, mas sobretudo informativo, uma vez que esta área 

tem um nível de exigência consideravelmente elevado, e são necessários determinados 

requisitos e competências que lhes permitam intervir e encaminhar sempre que se 

justificar as situações identificadas para tal (Simões, 2013). É crucial que os técnicos 

que intervêm com famílias sejam dotados de competências técnicas e científicas que 

visem dar resposta às mais variadas situações identificadas, contribuindo para a 

melhoria dos contextos familiares destas pessoas. 

Este tipo de intervenção não pretende ser uma escola de ensino para pais, mas sim 

uma intervenção onde conjuntamente se aprende e se constrói uma realidade que se 

pretende alcançar por estas famílias (Carvalho & Fonseca, 2011). É através do apoio 

técnico e especializado, que os pais em conjunto vão conseguir alcançar a mudança 

desejada nas suas vidas enquanto educadores. 

3. Parentalidade 

3.1. Conceito de Parentalidade 

Considera-se que a parentalidade é um processo fundamental para que os seres 

humanos tenham um desenvolvimento de qualidade. A maneira de ser cuidado e de 

cuidar, constitui um fator preponderante ao nível do funcionamento psíquico, sendo 

através do mesmo que o comportamento de cada pessoa é influenciado nos 

determinados contextos em que interage (Pereira, 2013). A forma como cada progenitor 

desempenha o seu papel ao nível da parentalidade, irá determinar em larga escola todos 

os fatores inerentes ao pleno desenvolvimento da criança. 

“A parentalidade é o conjunto das ações iniciadas pelos pais ou prestadores de 

cuidados, junto dos seus filhos no sentido de promover o seu desenvolvimento, 

utilizando os recursos que dispõem dentro da família, e na comunidade” (Cruz, citado 

em Bettencourt, 2017, 2). A parentalidade, tem como características fundamentais, 

desempenhar as funções ao nível da proteção, da educação, mas também de integrar 

a criança no seio familiar de acordo com as suas crenças culturais (Alarcão, citado em 

Martins, 2013). Torna-se crucial que a criança tenha acesso a toda a informação 

referente ao seu contexto familiar, pois só assim poderá interagir de forma plena no 

meio onde se insere. 

Muito antes do nascimento de um filho, os pais iniciam a pré-história da criança, como 

o tipo de cuidado que terão que realizar após o nascimento de um filho (Zoring, 2010). 



28 
 

Na fase que antecede o nascimento da criança, os pais elaboram uma espécie de plano 

de cuidados e de necessidades da criança após o seu nascimento. Todos esses aspetos 

são fundamentais para que a fase de acolhimento da criança no seio familiar tenha o 

sucesso desejado. 

O nascimento de um filho traz consigo uma série de mudanças, mas sobretudo 

adaptações a novos papéis que acarretam inúmeras alterações nas rotinas diárias de 

uma família, conjuntamente com um acréscimo ao nível das responsabilidades. A vinda 

de um primeiro filho, remete para uma grande revolução na vida de um casal, 

promovendo o início de um novo e diferente ciclo (Relvas, citado em Pires, 2008). Toda 

a estrutura familiar sofre alterações com a chegada de um filho, sendo crucial a 

preparação dos pais para esse momento. 

De acordo com Sónia Bettencourt (2013), o conceito de parentalidade pode ser 

percecionado como algo fundamentalmente importante, uma vez que está na base do 

desenvolvimento da criança. É no seio familiar onde se insere que a criança, vai ter a 

oportunidade de desenvolver as competências (cognitivas, sociais e afetivas), 

essenciais para um crescimento saudável e equilibrado (Bettencourt, 2013). Se os 

deveres e direitos parentais forem aplicados de forma correta, a criança terá um 

acompanhamento e desenvolvimento aquedado à sua condição. 

A convenção dos Direitos da Criança preconiza no seu artigo 27º, que é da 
responsabilidade parental e de outros cuidadores assegurar, de acordo com 
as suas competências e capacidades financeiras, as condições de vida 
necessárias para o desenvolvimento da criança (ONU/UNICEF, citados por 
Barroso & Machado, 2010, 211).  

Neste sentido, as funções parentais são definidas como uma das tarefas de maior grau 

de complexidade, uma vez que requerem um grande desafio e responsabilidade que 

nem todos conseguem alcançar (Holden et. Kane, citados em Barroso & Machado, 

2010). Nem todos os progenitores são detentores das capacidades e estratégias 

essenciais para exercerem as suas responsabilidades parentais de forma adequada, 

sendo que para tal, muitas vezes necessitam de apoio técnico e especializado para 

melhorarem alguns aspetos fundamentais neste âmbito. 

Para Silvia Zorning (2010), não se pode apenas relacionar o termo de parentalidade à 

fase de gestação, nem ao momento em que a criança nasce, uma vez que as situações 

de identificação ocorridas na infância de cada um, serão fatores de influência como cada 

pessoa poderá exercer o seu papel de pai ou de mãe (Zorning, 2010). As vivências que 

cada progenitor vivenciou na sua infância, serão fundamentais para a definição dos 

papeis ao nível da parentalidade que cada pessoa pode exercer. Nem todas as 
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vivências são positivas, sendo que estas podem influenciar as abordagens efetuadas 

no decorrer da educação dos filhos. 

As funções ao nível da parentalidade, vão sofrendo diversas alterações à medida que 

os filhos crescem, sendo importante que os pais modifiquem as suas abordagens de 

acordo com as necessidades evidenciadas, de forma a promover uma estrutura familiar 

coesa que facilmente consegue contornar as adversidades que possam surgir (Martins, 

2013). É importante que os pais estejam atentos aos sinais referentes às mudanças no 

desenvolvimento dos seus filhos e que adequem as suas estratégias parentais mediante 

as situações. 

3.2. Políticas de apoio à Parentalidade  
Iniciamos neste ponto, uma pequena reflexão sobre as políticas de apoio à 

parentalidade em Portugal. 

O conceito de políticas públicas de família refere-se, genericamente, às 
acções governamentais dirigidas às famílias e aos agregados domésticos 
privados, isto é, a tudo o que os governos fazem para regular e apoiar a vida 
familiar. Trata-se da legislação, dos subsídios e dos programas delineados e 
concebidos para regular e apoiar os indivíduos nos seus papéis familiares e 
quotidianos e o núcleo no seu conjunto (Wall, 2011, 341).  

O Estado Português ao longo de décadas tem apoiado as famílias portuguesas com a 

implementação de diversos subsídios e apoios que visam a melhoria das condições de 

vida dos agregados familiares com um ou mais filhos. 

Neste sentido, consideram-se as seguintes medidas de apoio à família, implementadas 

pelo Estado até à presente data (eportugal.gov.pt, 2022): 

a) assistência na gravidez; 

b) apoios para crianças e jovens; 

c) abono de família; 

d) apoio social a crianças e jovens em perigo; 

e) apoio à parentalidade 

Relativamente às políticas de apoio às famílias, destaca-se o apoio à parentalidade 

atendendo ao objetivo do presente estudo.  

Esta medida, é um apoio criado com vista à atribuição de valores monetários que 

apoiam os progenitores durante o período que se disponibilizam para prestar apoio aos 

seus descendentes. Estes apoios encontram-se divididos em 13 subsídios, que podem 

ser requeridos mediante o preenchimento de formulários próprios disponíveis no site da 

segurança social direta. Após o preenchimento destes documentos, é necessários que 

os beneficiários cumpram os requisitos essenciais para que estes apoios parentais lhes 

sejam devidamente atribuídos (eportugal.gov.pt, 2022). 
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Neste sentido e de acordo com a informação disponibilizada no portal de serviços 

públicos, os apoios disponíveis à parentalidade1, são (eportugal.gov.pt, 2022): 

a) Subsídio Parental: Tem como objetivo atribuir aos responsáveis legais pela 

paternidade da criança, um valor monetário que suporte a ausência laboral devido ao 

nascimento de um descendente; 

b) Subsídio Social Parental: Este valor é atribuído quando uma criança nasce e os seus 

progenitores não auferem qualquer rendimento mensal, nem têm contribuições 

efetuadas na segurança social; 

c) Subsídio Parental inicial exclusivo da mãe: Tem como finalidade a substituição do 

rendimento laboral perdido durante o tempo em que a progenitora esteve de licença de 

maternidade; 

d) Subsídio Social Parental inicial exclusivo da mãe: Se a progenitora não tiver 

rendimento laboral ou qualquer valor contributivo na segurança social e se não reunir 

os requisitos para beneficiar do subsídio parental, este subsídio pode ser atribuído 

apenas à mãe aquando do nascimento de um filho. 

e) Subsídio Parental exclusivo do pai: Tem como finalidade a substituição do rendimento 

laboral perdido durante o tempo em que o progenitor esteve de licença de maternidade; 

f) Subsídio Social Parental exclusivo do pai: Se o progenitor não tiver rendimento laboral 

ou qualquer valor contributivo na segurança social e se não reunir os requisitos para 

beneficiar do subsídio parental, este subsídio pode ser atribuído apenas ao pai aquando 

do nascimento de um filho; 

g) Subsídio Parental inicial de um progenitor em casa de impossibilidade do outro: Em 

caso da existência de uma incapacidade de âmbito físico ou psíquico de um dos 

progenitores, ou até morte de algum deles, existe a possibilidade de atribuição de um 

subsídio parental a um dos pais, pelo período em que o subsídio parental inicial estava 

por beneficiar ao outro progenitor; 

h) Subsídio Parental alargado: Este subsídio pode ser atribuído a um dos progenitores 

ou aos dois de forma alternada com vista à assistência de um filho que pertença ao 

agregado familiar, tendo um período máximo de atribuição até três meses; 

i) Medida Portugal Concilia: Disponibiliza de forma remota o mapeamento de todos os 

serviços existentes no âmbito do apoio à conciliação entre a vida profissional, familiar e 

pessoal. Este apoio integra o programa Simplex + 2016; 

 
1 Consulta realizada no dia 4 de maio de 2022 
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j) Subsídio por Adoção: A pessoa que adote uma criança até aos quinze anos de idade, 

tem direito a um subsídio que substitui o período em que esteve ausente do seu contexto 

laboral; 

l) Subsídio Social por Adoção: Este valor é atribuído quando existe a adoção de uma 

criança até aos quinze anos de idade e o seu responsável legal, não aufere quaisquer 

rendimentos laborais e não reúne os requisitos para beneficiar do subsídio por adoção. 

Neste caso, pode então ter direito ao subsídio social por adoção, que tem como objetivo 

substituir os rendimentos laborais não auferidos durante o período em que esteve 

impedido/a para a atividade profissional; 

m) Subsídio por Adoção por licença alargada: Este valor pode ser atribuído a qualquer 

um dos membros adotantes ou a ambos de forma alternada, nas situações referentes à 

licença por adoção ou para assistência ao filho adotado desde que esteja integrado no 

agregado familiar dos beneficiários. 

Todos estes apoios monetários estão disponíveis em Portugal e são de fácil acesso. 

Visam contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias que se encontrem 

em situação de empregabilidade ou em situação de desemprego. Nota-se uma clara 

consciencialização para a atribuição de benefícios para as famílias cuja situação 

financeira seja mais vulnerável, de forma que estas possam igualmente beneficiar dos 

mesmos direitos das restantes famílias.  

 4. O Serviço Social em meio escolar 

 4.1. A importância do Serviço Social na Escola 

A profissão de Serviço Social, nasceu do processo de industrialização, como forma de 

impugnação às expressões da questão social. Assume-se como uma área que se 

compromete com a justiça social e a concretização de direitos (Carvalho, 2020). O 

Serviço Social, surgiu com o objetivo de dar voz aos mais vulneráveis da sociedade, 

através de vários pressupostos que regem a intervenção destes profissionais. 

De acordo com o Código Deontológico dos Assistentes Sociais (2018), “o Serviço Social 

é uma profissão que assenta em 3 valores fundamentais, que são: a dignidade humana, 

a liberdade e a justiça social” (APSS, 2018, 8).  

A dignidade humana, assenta em processos de capacitação, de modo a atuar 
de forma livre e responsável e com expressões em atitudes, palavras e atos, 
por outro lado a liberdade, consiste na possibilidade criação e concretização 
de alternativas de realização humana e por fim, a justiça social visa a 
satisfação das necessidades humanas fundamentais, e uma distribuição 
equitativa dos recursos materiais, com vista à realização do acesso a serviços 
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essenciais à proteção de pessoas e grupos, nomeadamente os mais 
desfavorecidos (APSS, 2018, 8 - 9).  

Estes 3 valores fundamentais, são a base de atuação dos Assistentes Sociais e é 

através dos mesmos que vão promover e garantir os direitos fundamentais dos mais 

desprotegidos da sociedade em todas as suas áreas de atuação. 

O Serviço Social, é considerado uma profissão que tem em conta os problemas das 

pessoas que se inserem num determinado contexto social, proporcionando o 

desenvolvimento da intervenção em diversos campos, encontrando-se sustentado por 

valores éticos e princípios éticos que lhe são inerentes (Carrasco, 2018). 

Para Carvalho (2018), existem cada vez mais Assistentes Sociais a trabalhar na área 

da Educação em Portugal, nomeadamente nos mais de 800 Agrupamentos de Escolas 

existentes, mas também no apoio a estas instâncias através da rede pública pré-escolar, 

básica e secundária. A sua contratação é feita pelo Ministério da Educação ou pelas 

Autarquias Locais, pois são estas entidades que detêm as responsabilidades ao nível 

do pré-escolar e do ensino básico em termos logísticos e apoiam as atividades 

pedagógicas existentes (Carvalho, 2018). O Serviço Social, vai ganhando terreno na 

área da educação, sendo considerada uma profissão fundamental neste setor, pois não 

só intervém com os alunos, mas também com as suas família e comunidade em geral. 

O campo do Serviço Social na escola, tem a sua construção através da resolução de 

problemas, ou seja, o Assistente Social intervém junto do estudante e da sua família, 

quando o processo educativo decorre de forma menos positiva (Carvalho, 2018). Para 

além da visão centrada no problema, os problemas de âmbito escolar centram-se, 

também nos défices do estudante e da sua família, perdendo-se uma análise mais 

estrutural e até política das dinâmicas sociais presentes na escola (Carvalho, 2018). Na 

escola, o Assistente Social é muitas vezes o primeiro profissional a ter contacto próximo 

com as mais diversas problemáticas, tendo que elaborar um diagnóstico social 

pormenorizado da situação, de forma a que a sua intervenção tenha o acompanhamento 

e desfecho desejado. 

Para Andrade (2021), a indisciplinariedade é um fator fundamental que os Assistentes 

Sociais que trabalham na área da educação detêm, uma vez que se relaciona com os 

conhecimentos adquiridos durante a sua formação, mas também durante a sua prática 

profissional, em que necessita de relacionar os aspetos resultantes do seu trabalho 

diário com tudo o que envolve a realidade social onde opera, de forma a ser possível 

responder às mais diversas problemáticas identificadas (Andrade, 2021). O Assistente 

Social, deve ser detentor de uma grande capacidade relacional, de forma a compilar os 
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seus conhecimentos anteriormente adquiridos com tudo aquilo que envolver a sua 

prática e intervenção quotidiana. 

A inserção de assistentes sociais, no sistema educativo, na escola, é um aspeto positivo 

para a profissão, para os estudantes, famílias e comunidade escolar. O profissional de 

Serviço Social tem responsabilidades no sistema educativo, pois as atividades que 

desenvolve remetem para problemas estruturais, complexos e heterogéneos, para os 

quais nem sempre há soluções fáceis (Carvalho, 2018).  

Todos os atores pertences ao sistema educativos ficam a ganhar com a integração do 

assistente social neste contexto, pois existem determinadas situações que só com a 

atuação deste profissional são possíveis de identificar e resolver. 

Porque as práticas que afetam os clientes do Serviço Social mudam, também a prática 

tem que ir mudando. Os técnicos, necessitam de identificar e compreender estas novas 

condições se querem assumir papéis mais dinâmicos e inovadores na promoção da 

justiça social (Negreiros, et. al., 1998). A intervenção do Assistente Social, facilita a 

articulação junto da rede de suporte à criança e adolescente, de forma a ser possível 

encontrar a causa dos problemas diagnosticados, que envolvem os sujeitos e que 

prejudicam o seu processo de aprendizagem (Bortolli & Volsi, 2016). O Assistente 

Social, tem que estar constantemente atualizado para que a sua intervenção tenha as 

bases teóricas necessárias para cada tipo de diagnostico realizado. 

A relação entre os professores e a família é fundamental e os Assistentes Sociais são, 

muitas vezes, os facilitadores desse contacto, partilhando informação com os docentes 

de forma que estes compreendam melhor a criança e para fornecerem às famílias a 

informação adequada sobre as expetativas da escola e o modo como poderão reforçar 

as competências académica em casa (Bye, citado em Carvalho, 2018). É através do 

contacto com os professores a família que os Assistentes Sociais vão compilando a 

informação necessária para a sua prática diária. Pois, em casa e na sala de aula 

acontecem muitas situações que são necessárias identificar. 

O Assistente Social representará uma ponte entre a escola, aluno e família 
(ou comunidade), buscando conhecer a realidade do aluno, dentro e fora da 
escola e em conjunto com a família, realizando encaminhamentos 
necessários para que ocorra a formação do cidadão crítico e consciente dos 
seus direitos e deveres, buscando meios legais, se necessário for (Bortoli, 
2016, 7 - 8).  

A função do Assistente Social é fundamental, pois permitirá a identificação das 

respostas necessárias a cada problemática diagnosticada.  

O Assistente Social, em contexto escolar também tem a função de mediar as relações 

entre as famílias e a escola de forma a dar resposta a todas as necessidades 
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encontradas e a fornecer as competências sociais e pessoais necessárias para a 

promoção da aprendizagem e do sucesso escolar dos alunos (Bye, citado em Carvalho, 

2018). A atuação do mediador, permite a aceitação dos confrontos, tendo como 

propósito auxiliar as pessoas a lidar com as suas preocupações de forma a desenvolver 

novas estratégias. O confronto, permite ao profissional apontar as discrepâncias, 

inconsistências ou contradições entre as palavras e as ações do utente com vista à 

mudança (D' Almeida, Sousa, & Caria, 2021).  

(…) A mediação exige uma série de pressupostos que promovam a sua 
eficácia, eficiência e qualidade nos resultados e impactos, junto dos 
destinatários: alunos, famílias, professores, educadores, auxiliares de 
educação e comunidade/parceiros (Matos, 2018, 20). 

 A mediação é fundamental para fomentar as boas relações entre todos os elementos 

pertencentes à comunidade escolar, pois só assim é possível promover o sucesso 

escolar dos alunos. 

A ausência de Assistentes Socais, nos diversos contextos em que estes atuam, não só 

põe em perigo a identidade da profissão, mas também os interesses dos clientes que 

deveriam representar e defender (Negreiros, 1999). É fundamental que os Assistentes 

Sociais sejam valorizados e integrados de forma regular nos contextos sociais onde a 

sua atuação é estritamente essencial e necessária. 

“Percebe-se que o assistente social é um profissional capacitado para atuar frente às 

demandas da escola, pois possui qualificação para mediar os conflitos e buscar 

alternativas cabíveis, visando à garantia de direitos e um posicionamento ético” (Silva & 

Ferreira, 2014, 19). Os Assistentes Sociais, são profissionais essenciais para a 

promoção dos direitos sociais e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

famílias e comunidades (Idem). Sem estes profissionais a intervenção social fica 

fortemente comprometida e a atuação nos contextos mais vulneráveis da sociedade não 

é realizada de forma correta. 

Para que a mudança social ocorra, é importante que todos os campos que envolvem os 

alunos sejam explorados, nomeadamente a escola, família e a comunidade onde se 

insere. O Assistente Social, tem a função de percecionar e envolver todos estes 

sistemas de forma a compreender toda a história do aluno (Bartoli, 2016). É essencial 

que a escola tenha um profissional qualificado na área do Serviço Social, para promover 

a mudança social desejada nestes contextos. 
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4.2. A equipa multidisciplinar em contexto Escolar 

Na escola, existem vários intervenientes que atuam para oferecer uma boa 

aprendizagem, que não corresponde apenas à administrativa da escola ou à parte 

docente. Todas as pessoas que trabalham na escola desempenham ações educativas, 

tendo todas elas níveis de responsabilidade díspares (Silva & Ferreira, 2014). Existem 

vários intervenientes que desempenham funções no contexto escolar, tendo todos eles 

em comum a promoção do bem-estar social dos alunos e do bom funcionamento da 

instituição escola. 

Para Jackson Silva (2016), a equipa multidisciplinar tem na sua componente diversos 

técnicos especializados nas mais diversas áreas para a concretização de um objetivo 

comum a todos estes elementos. De acordo com a génese da palavra multidisciplinar, 

este termo remete-se para a junção de várias áreas disciplinares com o intuito de 

alcançar um fim que seja benéfico para todos os beneficiários do contexto onde 

interagem. 

Torna-se fundamental que a escola possa conhecer realidades sociais dos seus alunos, 

procurando alternativas que a aproximem do universo familiar, social e pessoal de cada 

educando. Para tal, existe a intervenção da equipa multidisciplinar, que na maioria dos 

casos, é composta por profissionais com formação e qualificação específicas para 

atender esses tipos de demandas (Bortolli & Volsi, 2016). Os profissionais pertencentes 

às equipas multidisciplinares que atuam nas escolas, têm diversas caraterísticas e 

funções que se completam e se rementem para a resolução de todo o tipo de 

problemáticas identificadas e de prevenir comportamentos e situações de risco ou 

perigo que possam surgir. 

Através do auxílio em conjunto de profissionais de áreas distintas é possível 
resgatarmos os alunos ditos “problemas”, os inserirmos no contexto escola e 
transformá-los em educados que virão a ser grandes cidadãos de diretos em 
diferentes áreas, conforme a necessidade e o desejo de cada um (J. Silva, 
2016, 7).  

Cabe à escola e à sua equipa especializada reorganizar o percurso formativo e 

profissional de cada jovem e promover a sua integração e autonomia na sociedade. 

A equipa multidisciplinar, tem como objetivo de intervenção na área da educação, 

atender às necessidades encontradas, para facilitar o desempenho do aluno em sala de 

aula, investigando não só as suas dificuldades, mas também as suas potencialidades, 

tratando-os de forma individual, respeitando os seus limites, as suas diferenças, fazendo 

um trabalho integral para a sua reinserção na sociedade (Moura & Valle, 2014).  
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Uma equipa multidisciplinar, é composta por profissionais de diversas áreas, que 

trabalham com uma única finalidade. O trabalho multidisciplinar, implica uma 

responsabilidade, respeito, permitindo o crescimento da equipa e qualidade dos 

serviços prestados (Bento, citado em Silva & Ferreira, 2014). A equipa que intervém nas 

escolas, deve manter uma boa relação e um nível de cooperação que corresponda às 

necessidades daquela instância. 

O método de ensino que é aplicado aos alunos dentro da escola, não é suficiente para 

alterar a confraternização na sociedade. Considera-se que na escola, existe um 

universo bastante vasto com caraterísticas próprias, que está pronto para transmitir os 

seus valores, e preparado para adequar os indivíduos de acordo com o seu interesse. 

Por isso, é preciso pensar em como alcançar também esses alunos fora da escola (Silva 

& Ferreira, 2014). O trabalho dos técnicos não se remete apenas para os 

acontecimentos internos da escola, mas também tem um elevado foco em tudo aquilo 

que acontece externamente, ou seja, no seio familiar dos alunos. 

A escola deve ser vista como um espaço não só de construção do saber, mas também 

de construção da cidadania. Que tem uma implementação direta na construção do 

sujeito, até na sua saúde mental, evidenciando assim o trabalho do psicólogo e do 

Assistente Social (Wyllys, citado em Silva & Ferreira, 2014). Os técnicos das escolas, 

têm diversas formações académicas que se completam entre si, sendo cada vez mais 

evidenciadas as necessidades ao nível da psicologia e do serviço social. 

A perspetiva de intervenção com famílias, a partir das redes sociais, integra e otimiza o 

trabalho em contexto escolar, gerando neste espaço a possibilidade de 

desenvolvimento dos seus membros e a construção de um processo de integração, 

autonomia e identidade (Polity, 2004). O trabalho efetuado pelos técnicos da equipa 

multidisciplinar é na sua maioria realizado com as famílias dos alunos, uma vez que é 

no seio familiar que se encontram as maiores necessidades ao nível do 

acompanhamento e encaminhamento social. 

É fundamental que os professores, a direção da escola e a comunidade escolar, sejam 

percecionamos como elementos pertencentes a uma equipa cuja atuação vai para além 

dos problemas que o aluno revela no meio escolar, porque a maioria das situações 

identificadas não se remetem à escola, mas sim a toda a envolvência externa do aluno, 

sendo necessário considerar todos esses aspetos para encontrar as desejadas 

soluções (Andaló, citado em Bartoli, 2016). Todos os fatores inerentes ao aluno devem 

ser equacionados e estudados para que as situações possam ter as alterações que se 

pretende. 
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A área da Psicologia da Educacional, tem uma grande importância nas escolas, pois é 

composta por mecanismos de precaução e de orientação do aluno em prol do seu 

desenvolvimento escolar. A troca de conhecimentos, interações e experiências entre os 

mais diversos técnicos escolares possibilitará a existência de uma rede escolar 

promotora da igualdade e do sucesso (J. Silva, 2016). As especialidades de formação 

dos técnicos da equipa escolar irão fomentar a melhoria do ambiente escolar e a 

promoção do bem-estar de toda a comunidade escolar. 

O professor, aliado ao Assistente Social e ao Psicólogo, promovem uma parceria capaz 

de compreender e possibilitar o aumento das necessidades dos cidadãos para que 

ocorra o desenvolvimento saudável no ambiente escolar. (Bortolli & Volsi, 2016) Esta 

equipa, deve atuar diretamente no seio familiar, levando-os a participar da vida dos seus 

filhos, esclarecendo-os sobre as entidades e programas sociais que estão à disposição 

dos cidadãos, visando à prática da cidadania, melhorando a qualidade de vida e 

garantindo a adequação do conhecimento (Idem). Torna-se cada vez mais necessário 

promover a participação das famílias nas atividades escolares, sendo os elementos da 

equipa multidisciplinares grandes responsáveis por esta aproximação. 

Para que o trabalho efetuado pela equipa que intervém na escola tenha uma avaliação 

positiva, é importante que o espaço de cada profissional seja devidamente respeitado, 

para que a união entre o grupo prevaleça sem desentendimentos. Um dos fatores 

essenciais para o sucesso desta relação, é o respeito, uma vez que todos interagem de 

forma a concretizar um objetivo comum, tendo em conta a área de intervenção de cada 

elemento (Lima, 2018). Deve existir entre todos os profissionais da equipa uma relação 

cordial e assertiva, que prima pela integração e valorização de cada área profissional 

no decorrer das intervenções realizadas. 

A escola é vista como um dos principais campos socias, pois é nela que os 
alunos manifestam a sua realidade social. É nesse sentido que surge a 
necessidade de integração do Assistente Social à equipa multidisciplinar para 
atuar juntamente com outros profissionais usando seus conhecimentos 
teóricos metodológicos e técnico operativo em diversas situações com: 
trabalho infanto-juvenil, desemprego de pais, drogas, fome, violência 
doméstica, exclusão social, evasão escolar, entre outras complexidades 
(Lima, 2018, 8).  

Com a integração dos Assistentes Sociais nas equipas escolares, os problemas sociais 

começaram a ser mais facilmente identificados e a resolução dos mesmos passou a ter 

efeitos visíveis no percurso escolar dos jovens. 

4.3. Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) 

Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO), foram criados através do Decreto-Lei n.º 

190/91 de 17 de maio, com o objetivo de proporcionar ao sistema educativo um serviço 
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que integra técnicos especializados na área da orientação educativa, em que a sua 

intervenção tivesse essencialmente como fico o apoio a nível psicológico e a orientação 

vocacional dos alunos, como confere o artigo 26 da Lei de Bases do Sistema educativo. 

Como refere o Decreto-Lei n.º 190/91 de 17 de maio, o SPO “surge como uma 

importante componente de todo o processo educativo”. A função deste serviço é a de 

promover o acompanhamento do aluno durante todo o seu percurso escolar de forma a 

encaminhá-lo para uma área que esteja de encontro com as suas aptidões e aspirações. 

Intervém também no âmbito social, através da identificação das necessidades dos 

alunos e famílias, dando resposta a essas situações com recurso aos serviços e 

entidades disponíveis na comunidade, promovendo assim a construção do seu projeto 

de vida e consequente sucesso educativo. 

De acordo com o 3.º Artigo da mesma Lei, a estes serviços foram lhe conferidas diversas 

atribuições, entre as quais, 

a) Contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos e para a construção 
da sua da sua identidade pessoal; 

b) Apoiar os no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema 
de relações interpessoais da comunidade escolar; 

c) Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a alunos, 
professores, pais e encarregados de educação, no contexto das actividades 
educativas, tendo em vista o sucesso escolar, a efetiva igualdade de 
oportunidades e a adequação das respostas educativas; 

d) Assegurar, em colaboração com outros serviços competentes, 
designadamente os de educação especial, a detecção de alunos com 
necessidades especiais, a avaliação da sua situação e o estudo das 
intervenções adequadas; 

e) Contribuir, em conjunto com as actividades desenvolvidas no âmbito das 
áreas curriculares, dos complementos educativos e das outras componentes 
educativas não escolares, para a identificação dos interesses e aptidões dos 
alunos de acordo com o seu desenvolvimento global e nível etário; 

f) Promover actividades específicas de informação escolar e profissional, 
susceptíveis de ajudar os alunos a situarem-se perante as oportunidades 
disponíveis, tanto no domínio dos estudos e formações como no das 
actividades profissionais, favorecendo a indispensável articulação entre a 
escola e o mundo do trabalho; 

g) Desenvolver acções de aconselhamento psicossocial e vocacional dos 
alunos, apoiando o processo de escolha e o planeamento de carreiras; 

h) Colaborar em experiências pedagógicas e em acções de formações de 
professores, bem como realizar e promover a investigação nas áreas da sua 
especialidade. 

 

Em relação às equipas do SPO, estas são compostas por técnicos especializados que 

em conjunto colaboram em prol do processo educativos dos jovens, nomeadamente 

com recurso à frequente articulação com as famílias. Os profissionais que fazem 

geralmente parte da equipa do SPO, são (Psicólogos, Assistentes Sociais, Docentes 
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com formação adequada na área, entre outros). Todos estes profissionais são 

contratados pelos serviços de gestão dos agrupamentos, mediante as especificidades 

e caraterísticas de cada agrupamento (Artigo 8.º). 

O local de funcionamento destes serviços é nas instalações dos Agrupamentos de 

Escolas, devendo existir um gabinete próprio para o efeito. Este local deverá ser definido 

pela Direção do mesmo de acordo com a opinião e vontade dos técnicos afetos ao 

mesmo (Artigo 11.º). É através deste espaço que os técnicos irão em conjunto 

desenvolver a sua atividade e efetuar todos os atendimentos e diligências necessárias 

a cada situação. O espaço designado para o SPO, deverá ser amplo, acolhedor e com 

mobiliário adequado às suas funções. 

Parte II - Estudo Empírico 

1. Problemática em Estudo 

A problemática é um dos elementos mais importantes da investigação, pois é 

através da mesma que se  

constitui efectivamente o princípio de orientação teórica da investigação, 
cujas linhas de força define. Dá à investigação a sua coerência e potencial de 
descoberta. Permite estruturar as análises sem as encerrar num ponto de 
vista rígido (Quivy & Campenhoudt, 2005, 100). 

A problemática referente às práticas ao nível da educação parental surgiu de uma 

emergente necessidade da investigadora compreender quais as práticas ao nível da 

educação parental, que os pais e encarregados de educação dos alunos do 2.º ciclo da 

Escola Básica Conde Vilalva implementavam durante o processo educativo dos seus 

filhos e se essas práticas eram adequadas e promotoras do sucesso escolar dos 

mesmos. 

Neste sentido, considera-se que muitos pais hoje em dia devido às exigências da sua 

vida profissional e familiar, acabam por deixar para segundo plano o apoio escolar 

necessário aos seus descendentes. Nesta lógica, considera-se que os filhos, realizam 

muitas vezes as suas tarefas escolares sem supervisão, e não são detentores do apoio 

parental adequado às suas necessidades. Estes factos, evidenciam-se cada vez mais 

nas escolas, pelos professores e técnicos que colaboram diariamente nestas entidades, 

notando uma crescente disponibilidade parental. 

Muitos educadores descoram das suas responsabilidades parentais ao nível da escola, 

não colaborando de forma adequada com esta instância, desvalorizando esta relação e 

criando lacunas no processo educativo dos seus filhos. 
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Nota-se cada vez mais, que os pais sentem dificuldades em gerir a sua vida profissional 

e familiar, não sabendo em muitos casos, lidar com os problemas que surgem no 

decorrer do processo de crescimento e evolução dos seus filhos. Estas lacunas que 

frequentemente se identificam, comprometem em larga escala o pleno desenvolvimento 

das crianças e consequente sucesso escolar. Pois, se existir uma relação próxima entre 

a escola e a família, mais facilmente estes problemas serão identificados e superados. 

Cabe à escola, através da identificação das necessidades existentes no seio 

educacional das famílias, promover ações e atividades que promovam o sucesso 

escolar das crianças e melhorem as relações entre pais e filhos, aproximando-os cada 

vez mais da escola e encarando esta instituição como um aspeto fundamental para a 

melhoria das aprendizagens das crianças. 

É através das interações familiares, 

que se concretizam as transformações nas sociedades que, por sua vez, irão 
influenciar as relações familiares futuras através de um processo de 
influências bidirecionais entre os membros familiares e os diferentes 
ambientes sociais, de entre eles a escola, enquanto factor determinante para 
o desenvolvimento da criança/jovem (Loureiro, 2017, 7). 

A relação entre a instituição escola e a família será preponderante para garantir as 

desejadas modificações nos resultados escolares das crianças, uma vez que se a 

escola e a família estiverem em constante comunicação e sintonia, será fácil identificar 

os problemas e agir de forma adequada sobre os mesmos. 

Este estudo pretende fomentar a participação dos pais no processo educativo dos seus 

filhos e dotá-los de ferramentas que contribuam para a melhoria das suas relações 

interpessoais e consequente promoção do sucesso escolar. 

Desta forna, destaca-se a formação na parentalidade, como sendo um lugar que permite 

a “reflexão e partilha de experiências acerca da função parental; contribuir com 

estratégias e alternativas para a resolução de problemas; estimular diferentes tipos de 

comunicação mais assertivas e eficazes de melhorar a dinâmica familiar” (Ballenato, 

citado em Bettencourt, 2017, 4). Esta formação irá dotar os pais de mais conhecimentos 

e estratégias de forma a darem resposta a muitas situações que ocorrem no seu 

quotidiano familiar. 

Esta investigação tem como objetivo promover as práticas de educação parental em 

contexto escolar de forma a garantir o sucesso escolar dos alunos, através de uma 

parceria entre a escola e a família.  

Pretende-se assim, que os pais dos alunos se sintam integrados no processo escolar 

dos seus filhos e que a escola seja um agente ativo deste processo, através da 
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implementação de um plano de educação parental que servirá de ponte para esta 

relação e permitirá que os pais consigam chegar aos seus filhos de forma adequada e 

sem receios. 

Com este estudo, pretende-se que os pais percebam que a escola não é apenas um 

local de aprendizagem para os mais novos, e que também eles podem aprender neste 

local e melhorarem se assim o entenderem, alguns aspetos que consideram mais 

relevantes no seu papel de educadores. 

2. Questão e objetivos de Investigação 

a) Questão de Partida 

Para Quivy & Campenhoudt (2005), a pergunta de partida “consiste em procurar 

enunciar o projecto de investigação na forma de uma pergunta de partida, através da 

qual o investigador tenta exprimir o mais exactamente possível o que procura saber, 

elucidar, compreender melhor” (Quivy & Campenhoudt, 2005, 32).  

A pergunta de partida de uma investigação, deve ser elaborada de forma a permitir ao 

investigador exprimir especificamente o que procura saber e compreender. 

Desta forma, a questão de partida referente ao tema da educação parental em contexto 

escolar, é apresentada da seguinte forma,  

De que forma as práticas de educação parental promovem mudanças nas relações entre 

família e a escola em prol da adaptação e sucesso escolar das crianças? 

b) Objetivo Geral 
Para Isabel Guerra (2002), os objetivos gerais descrevem grandes 
orientações para as ações e são coerentes com as finalidades do projeto, 
descrevendo as grandes linhas de trabalho a seguir e não são, geralmente, 
expressos em termos operacionais, pelo que não há possibilidade de saber 
se foram ou não atingidos (…). É frequente que os objetivos gerais explicitem 
as intenções para cada um dos tipos de atores definidos como grupo-alvo do 
projeto (Guerra, 2002, 163-164).  

Este tipo de objetivo, está relacionado com a maior abrangência que advém do tema. O 

objetivo geral, tem uma ligação direta com o significado que a investigação tem, bem 

como com as ideias gerais que se pretende dar resposta (Prodanov & Freitas, 2013). 

O objetivo geral deste trabalho é:  

-Analisar as práticas de educação parental e a sua influência nas relações escola-família 

em prol da adaptação e sucesso escolar das crianças. 
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c) Objetivos Específicos 
Em relação aos objetivos específicos, estes são “(…) objetivos que exprimem os 

resultados que se espera atingir e que detalham os objetivos gerais, funcionando como 

a sua operacionalização” (Guerra, 2002, 164).  

Os objetivos específicos, têm o propósito de responder ao objetivo geral da 

investigação, aplicando-se também em situações que se remetem a especificar 

pormenorizadamente as ideias do estudo em questão (Prodanov & Freitas, 2013). 

Os objetivos específicos desta investigação, são:  

- Conhecer as políticas de apoio à parentalidade existentes em Portugal; 

- Identificar as competências e práticas parentais dos pais facilitadoras da adaptação e 

sucesso escolar dos seus filhos;  

- Elaborar um instrumento de educação parental que permita a sua aplicação em meio 

escolar. 

Todos estes objetivos irão servir como guia para a investigadora do presente estudo, 

uma vez que é através dos objetivos que se delimitam as linhas de ação para dar início 

à investigação. Sem objetivos, a investigação não pode ser delineada, nem 

concretizada, pois não existem aspetos a ter em conta para conduzir a ação. 

3. Participantes  

No que diz respeito à amostra da investigação, esta “refere-se ao subconjunto do 

universo ou da população, por meio do qual estabelecemos ou estimamos as 

caraterísticas desse universo ou dessa população” (Prodanov & Freitas, 2013, 98).  

A amostra da presente investigação foi escolhida, como sendo uma parte representativa 

da população que se pretende estudar. De acordo com Quivy & Campenhoudt (2005), 

este tipo de amostragem, é utilizado quando a população-alvo do estudo, é muito 

numerosa e existe necessidade de se recolher uma ideia que seja o mais 

aproximadamente possível à que seria obtida se a população total alvo do estudo fosse 

interrogada (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

Neste sentido, os sujeitos alvo da ação foram escolhidos de acordo com a técnica de 

amostragem não probabilística por conveniência, uma vez que não foram escolhidos de 

forma aleatória. A amostra por conveniência, é constituída por ser “(…) o menos rigoroso 

de todos os tipos de amostragem (…). O pesquisador seleciona os elementos a que tem 

acesso, admitindo que esses possam, de alguma forma, representar o universo” 

(Prodanov & Freitas, 2013, 98).  
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O grupo de participantes escolhido, esteve relacionado com a proximidade da 

investigadora ao contexto da ação, tendo sido selecionadas um total de 10 turmas 

pertencentes ao 2.º Ciclo (5.º e 6.º ano), da Escola Básica Conde de Vilalva. Dessas 10 

turmas escolhidas, foram apurados 211 encarregados de educação alvos do estudo, em 

que desse universo, apenas 71 se disponibilizaram a responder ao inquérito por 

questionário enviado via correio eletrónico pelos Diretores de Turma dos seus 

educandos. Os elementos que não responderam ao questionário (140), não foram 

considerados para esta investigação. 

4. Caraterização do Contexto  

4.1. Caraterização do Agrupamento de Escolas André de 
Gouveia 

A entrada em vigor do decreto-lei n.º 137/2012 de 2 de julho, veio proporcionar uma 

reorganização da rede escolar no concelho de Évora no ano letivo 2012/2013, sendo 

que a partir do dia 24 de abril de 2013, o Agrupamento de Escolas N.º 4 de Évora 

agregou a Escola Secundária André de Gouveia, que nesta data passou a ser a sede 

do Agrupamento (Agrupamento de Escolas André de Gouveia, 2015). 

De acordo com o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas André de Gouveia 

(2019– 2022), o Agrupamento de Escolas André de Gouveia, tem como foco, contribuir 

para impulsionar um modelo pedagógico que seja adequado às necessidades e 

interesses dos seus alunos, através de um ensino e aprendizagem de qualidade. 

As funções educativas do Agrupamento de Escolas André de Gouveia, são 

desempenhas em frequente articulação com as estruturas nacionais (Ministério da 

Educação), regionais e locais (Autarquias), a nível pedagógico, cultural, administrativo, 

financeiro e patrimonial. 

O Agrupamento de Escolas André de Gouveia, tem uma Missão, 

que passa também pela participação ativa dos pais e encarregados de 
educação, autarquia e instituições/associações, deve reunir as caraterísticas 
seguintes: abertura, para percebermos as mudanças com que nos 
confrontamos; flexibilidade, para nos conseguirmos ajustar às constantes 
mudanças; dinamismo, para podermos responder com a rapidez que a 
mudança exige; juventude, para sermos ousados e criativos; competitividade, 
para conseguirmos captar recursos e encontrar solução; integração, para 
incrementarmos projetos/respostas apoiados na consagração plena dos 
recursos internos da comunidade (Projeto Educativo Agrupamento de 
Escolas André de Gouveia 2019-2022). 

Através do seu Projeto Educativo, o Agrupamento de Escolas André de Gouveia está a 

criar uma imagem que se distingue dos restantes Agrupamentos existentes na Cidade 
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de Évora, uma vez que neste momento tem na sua componente formativa as áreas 

relacionadas com  

as Ciências do Desporto, as Tecnologias de Informação e Comunicação, o 
Teatro e a Cultura, através de vários projetos, da Centenária Tuna, do espólio 
herdado pelo Liceu Nacional de Évora, quer na riqueza de instrumentos e 
materiais em acervo nos laboratórios de física e química, biologia e geologia, 
quer através da literatura dos séculos XVI, nos reservados da biblioteca, e 
preservados até aos nossos dias (Projeto Educativo Agrupamento André de 
Gouveia, 2019-2022, 22). 

O Agrupamento de Escolas André de Gouveia, ao longo dos anos tem feito a diferença 

na sua oferta formativa, tendo diversas formações profissionalizantes que atraem jovens 

oriundos de concelhos limítrofes à cidade de Évora. Destaca-se a elevada procura das 

formações em Técnico de Desporto e Intérprete Ator/Atriz. 

Em relação à ação pedagógica do mesmo, esta assenta nos seguintes valores: 

responsabilização, numa atitude de reflexão, implicação e desejo de atuar; 
liberdade, respeitando a autonomia de si próprio e do outro; sentido de justiça, 
no respeito por si próprio, pelo outro e pelo ambiente; solidariedade, para com 
as gerações presentes, passadas e vindouras; cooperação, desenvolvendo 
técnicas de ajuda, de comunicação e de escuta; inclusão, numa perspetiva 
de aceitação e de valorização da diferença presente na escola (Projeto 
Educativo Agrupamento de Escolas André de Gouveia, 2019-2022, 23). 

Por outro lado, a visão assenta numa perspetiva de caráter “atrativo, eficiente, 

empreendedor, ousado e inovador, de forma a ser reconhecido a nível local e regional” 

(Brito, citado em Projeto Educativo Agrupamento de Escolas André de Gouveia, 2019-

22, 23). Toda a envolvendo do Agrupamento tem em vista os seus valores, a sua missão 

e visão. É nessa base, que todos os intervenientes colaboraram em prol da melhoria da 

qualidade do ensino e da promoção do sucesso escolar dos seus alunos. 

O Agrupamento de Escolas, é composto por 13 estabelecimentos de ensino, entre os 

quais se encontra a escola sede (Escola Secundária André de Gouveia), que integra o 

3.º ciclo e secundário), a escola Básica Conde de Vilalva que inclui o 2.º e 3.º ciclos de 

ensino, duas escolas Básicas com 1.º ciclo e ensino Pré Escolar (Escola Básica dos 

Canaviais e Escola Básica Galopim de Carvalho, integra ainda mais quatro escolas 

Básicas com 1.º ciclo (Escola Básica do Frei Aleixo, Escola Básica Graça do Divor e 

Escola Básica de Nossa Senhora de Machede), inclui também mais cinco jardins de 

infância (Jardim de Infância da Azaruja, Jardim de Infância da Graça do Divor, Jardim 

de Infância de Nossa Senhora de Machede, Jardim de Infância do Penedo de Ouro e 

Jardim de Infância de São Miguel de Machede) (Projeto Educativo Agrupamento de 

Escolas André de Gouveia, 2019-22). 

O Agrupamento é também composto por diversas atividades de âmbito extracurricular, 

que vão desde as áreas lúdicas, às ciências e ao desporto, tendo sempre em vista 
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proporcionar novas atividades aos alunos e desenvolver os seus gostos e aptidões 

(Idem). 

Para além destas áreas, destacam-se os projetos ligados ao combate à indisciplina (Agir 

para prevenir e + disciplina), que visam a melhoria dos comportamentos dos alunos 

dentro e fora da sala de aula e promovem os relacionamentos saudáveis entre a 

comunidade escolar. Destaca-se a integração do projeto UBUNTO no ano letivo 

2021/2022, que tem como base “promover competências pessoais, sociais e cívicas dos 

participantes, contribuindo para a sua transformação em agendes de mudança ao 

serviço da comunidade, ajudando a construir uma cidade mais justa e solidária” 

(Academia de Líderes UBUNTU, 2022).  

Este projeto é destinado a jovens entre os 12 e os 18 anos e pretende fazer a diferença 

junto da comunidade escolar. É composto por uma equipa multidisciplinar (5 docentes, 

1 Assistente Social e 1 Psicóloga), que em conjunto organizam e implementam, diversas 

iniciativas relacionadas com o método UBUNTO. 

Consideram-se que os maiores obstáculos existentes no Agrupamento, estão 

relacionados com o facto que os diversos estabelecimentos escolares se encontram a 

uma distância considerável da escola sede, o que dificulta a integração dos alunos e de 

alguns profissionais. Estes constrangimentos tentam ser ultrapassados, com a 

realização de diversos eventos e atividades que promovem a cultura e a partilha do 

trabalho realizado por técnicos, docentes e alunos (Projeto Educativo Agrupamento de 

Escolas André de Gouveia, 2019-2022). 

4.2. Escola Básica Conde de Vilalva (EBCV) 

De acordo com a Portaria n.º 587/93, de 11 de junho, foi criada a Escola EB 2/3 de 

Évora, Tipologia T30, para entrar em funcionamento a 1 de setembro de 1993 

(atualmente designada por Escola Básica Conde de Vilalva). A criação desta escola teve 

como intuito proporcionar uma resposta educativa à população residente nos bairros 

das Pites, Coronheiras, Bacelo, Canaviais, Malagueira e ainda nas freguesias de S. 

Bento do Mato, Nossa Senhora da Graça do Divor, Nossa Senhora de Machede e S. 

Miguel de Machede (Agrupamento de Escolas André de Gouveia, 2015). 

O início da atividade letiva da Escola Básica Conde de Vilalva foi no ano de 1993, no 

Bairro do Bacelo, onde se localiza, pertence à freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde 

(Agrupamento de Escolas André de Gouveia, 2015). 

A EBCV, tem uma estrutura que engloba 12 salas de aula para as disciplinas ligadas às 

artes e à cultura; laboratórios direcionados para as disciplinas de ciências naturais e 
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físico-química; uma sala de informática e uma Biblioteca/Centro de Recursos, 16 casas 

de banho sem adaptações e uma casa de banho adaptada; 1 pavilhão gimnodesportivo 

e diversos gabinetes de apoio aos departamentos curriculares, serviços técnico-

pedagógicos, diretores de turma, secretaria e direção (Idem). 

No ano letivo 2021/2022, existem 12 turmas de 2.º ciclo (7 do 5.º ano e 6 turmas do 6.º 

ano), no 3.º ciclo existem 18 turmas (6 do 7.º ano, 7 do 8.º ano e 5 do 9.º ano). 

(Plataforma inovar Agrupamento de Escolas André de Gouveia, 2022). 

4.3. Breve enfoque sobre a Cidade de Évora 
A cidade de Évora tem uma origem bastante histórica e rica que predomina até aos dias 

de hoje. Esta sua origem, é muito anterior ao período Romano, uma vez que esta região 

já era ocupada por muitos habitantes no período Neolítico (Simplício, 2013). Quando foi 

ocupada pela civilização Romana, a cidade de Évora foi considerada como uma grande 

potência militar e também económica (Idem). 

Este território foi bafejado por um grande crescimento e expansão ao nível das 

habitações ilegais, na década de 70, sendo que em meados dessa mesma década, 

foram construídas diversas habitações para dar resposta à necessidade habitacional 

identificada no seio da população eborense (Simplício, 2013). Posteriormente, entre os 

anos de 1978 e 1979, foi elaborado o “Plano Geral de Urbanização da Cidade, que 

passou a construir um elemento orientador de praticamente toda a actividade municipal” 

(Simplício, 2013, 2). A elaboração deste documento, veio regularizar o setor habitacional 

da cidade e constituiu-se como um elemento importante para a gestão municipal da 

cidade.  

Foi então, a partir da década de 90 que o desenvolvimento urbano da cidade se 

desenvolveu e que foram construídas/recuperadas diversas urbanizações e edifícios no 

Centro Histórico da Cidade de Évora (Simplício, 2013). Foi a partir desta época, que a 

cidade começou a ganhar novas estruturas e a ser reconhecida ao nível da sua 

arquitetura e consequente desenvolvimento. 

De acordo com a plataforma Pordata, a cidade de Évora, entre os anos de 2001 e 2021, 

teve um aumento de 2.544 edifícios, sendo que em 2001 era detentora de 18.279 

edifícios e em 2021, passados 20 anos, tem um total de 20.823 estruturas edificadas 

(Pordata, 2022). Este valor diz respeito aos Censos de 2021, notando-se assim, um 

elevado aumento no número de estruturas na cidade, em que muitas delas dizem 

respeito a habitações de cariz social que surgiram em maior quantidade para dar 

resposta as necessidades habitacionais dos habitantes da região, terminando assim 

com as estruturas clandestinas e sem condições mínimas de habitabilidade.  
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O seu Centro Histórico, foi classificado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura), no ano de 1983, como Património da 

Humanidade, tendo sido criado na cidade um gabinete destinado exclusivamente ao 

tratamento de assuntos relacionados com o planeamento e gestão (Infopédia, 2022). 

A cidade de Évora encontra-se situada numa região quase plana, ocupando uma das 

maiores áreas de altitude (Simplício, 2013). É uma cidade bem conhecida do Alto 

Alentejo, sendo a sede de concelho e também do distrito. A sua ocupação ronda uma 

área de cerca de 1306,3 km², estando localizado na NUT II no Alentejo e na NUT III, no 

que respeita ao Alentejo Central (Infopédia, 2022). 

É um ponto estratégico que tem diversas vias e rotas que têm vindo a servir de ligação 

há vários anos o interior peninsular ao norte e sul do País (Câmara Municipal de Évora, 

2021). A cidade, está localizada numa zona estratégica que serve de rota para a 

passagem de habitantes desde a zona norte até à zona Sul de Portugal, mas também 

tem uma importante presença para a passagem de mercadorias, sendo as suas ligações 

rápidas e bem definidas. 

Imagem I – Freguesias pertencentes a Évora  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Geneall.net, 2000 

A localidade de Évora, como se pode verificar pela imagem I, é composta por 12 

freguesias, entre as quais, São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão; Canaviais; 

Nossa Senhora da Graça do Divor; Nossa Senhora de Machede e de São Bento do 

Mato; São Miguel de Machede; Torre de Coelheiros; Bacelo e Senhora da Saúde, Nossa 

Senhora da Tourega e Nossa Senhora da Guadalupe; São Manços e São Vicente do 
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Pigeiro e São Sebastião da Giesteira e Nossa Senhora da Boa Fé. (Câmara Municipal 

de Évora, 2022) 

Quadro 1 – População Residente em Évora 

 

Fonte: Pordata, 2022 

O quadro I está relacionado com a população residente do concelho de Évora, sendo 

que de acordo com os dados recolhidos da plataforma digital Pordata2, pode-se verificar 

que esta ao longo dos últimos 20 anos (2001 – 2021), sofreu um decréscimo no número 

total de habitantes, uma vez que em 2001 existiam 56.519 residentes e em 2021 um 

total de 53.591, tendo em 2021 menos 2.928 pessoas a residir no concelho. 

Quando este parâmetro é comparado com o ano de 2011, verifica-se que foram perdidos 

3005 habitantes, notando-se apenas um ligeiro aumento de habitantes entre os anos de 

2001 a 2011, em que houve um aumento de 77 habitantes no período de 10 anos, 

número esse que veio a decrescer até aos 53.591 habitantes residentes no ano de 2021. 

Em relação à densidade populacional da região de Évora, verifica-se que entre 2001 e 

2021, manteve-se entre os 43.3%, sendo que em contrapartida no ano de 2011, esse 

mesmo valor decresceu 2.3%, situando-se nos 41.0%. A população desta região tem 

vindo a diminuir nos últimos 10 anos, revelando-se essa diminuição ao nível da 

densidade populacional. 

Pode-se constatar também que em 2021 existem mais mulheres do que homens na 

região de Évora, podendo-se verificar através da percentagem de 52.5% 

correspondente a esse ano, este valor sofreu uma diminuição quando comparado com 

 
2 Consulta realizada no dia 21 de abril de 2022 

 
Total de população residente (N.º) no Concelho de Évora 

                                                                              
                                             Período de referência dos dados 

Total de habitantes 
 

2001 2011 2021 

População residente (N.º) 56.519 56.596 53.591 

Densidade Populacional (%) 43.3 43.3 41.0 

Mulheres (%) 52.2 52.6 52.5 

Homens (%) 47.8 47.4 47.5 

Jovens (%) 
(menos de 15 anos) 

14.9 14.4 13.2 
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o ano de 2011, no entanto nos últimos 20 anos, constata-se que a percentagem de 

mulheres residentes em Évora tem vindo a aumentar, fator este relacionado com a taxa 

de natalidade da época e da empregabilidade da região, que leva muitas mulheres a 

fixarem-se na zona a nível laboral e habitacional. 

Por outro lado, a população masculina tem vindo a decrescer na região desde 2001, 

onde se situava nos 47.8%, sendo que em 2021 estava no patamar dos 47.5%. A 

população jovem com menos de 15 anos de idade, também tem vindo a diminuir nos 

últimos 20 anos, em que era detentora de 14.9%, descendo para os 14.4%, e passados 

10 anos (2021) para os 13.2%. Esta diminuição foi de 1.7% desde 2001 e de 1.2% no 

período entre 2011 e 2021. Este valor, está essencialmente relacionado com a 

diminuição da taxa de natalidade nesta região nos últimos 10 anos. 

5. Modelo de Investigação  

Num determinado estudo académico é necessário existir uma metodologia de 

investigação, sendo que esta pode ser definida como a “aplicação de procedimentos e 

técnicas que devem ser observados para a construção do conhecimento, com o 

propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade” 

(Prodanov & Freiras, 2013, 14). 

Torna-se importante perceber tudo aquilo que é a ciência, pois só assim se consegue 

entender de forma concreta todas as especificidades da pesquisa a nível científico e dos 

seus métodos (Prodanov & Freiras, 2013). 

O presente estudo, insere-se na área do Serviço Social da Educação, de acordo com 

Duarte (2018), podemos considerar que, 

O papel do Serviço Social, em contexto escolar é, antes de qualquer ação, o 
de diagnóstico, pela identificação dos fatores de risco para o abandono 
escolar e outros riscos que impossibilitem a criança ou adolescente de aceder 
aos bens que lhe são garantidos por direito (alimentação, descanso) (…) 
(Duarte, 2018, 84). 

Com a integração dos Assistentes Sociais nas escolas, os problemas sociais existentes 

serão mais rapidamente identificados e intervencionados de forma adequada.  

A presente investigação enquadra-se num estudo exploratório com uma pesquisa de 

natureza descritiva, que tem como finalidade um projeto de investigação – ação.  

Neste sentido considera-se que o estudo de âmbito exploratório,  

tem como função alargar a perspetiva de análise, travar conhecimento com o 
pensamento de autores cujas investigações e reflexões podem inspirar as do 
investigador, revelar facetas do problema nas quais não teria certamente 
pensado por si próprio e, por fim, optar por uma problemática apropriada 
(Quivy & Campenhoudt, 2005,109). 
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O estudo exploratório tem por base articular as ideias e pensamentos de vários autores 

e investigadores, servindo de suporte teórico para a definição da problemática em 

estudo. 

Em relação à natureza descritiva da pesquisa realizada ao longo desta investigação, 

considera-se que a mesma “(…) apenas regista e descreve os fatos observados sem 

intervir neles. Visa descrever as caraterísticas de determinada população ou fenômeno 

ou estabelecimento de relações entre variáveis” (Prodanov & Freitas, 2013, 52).  

Neste sentido, a metodologia de investigação-ação, é descrita como uma forma de 

investigação que inclui a ação e a investigação, ou seja, a mudança e a compreensão. 

Este tipo de investigação, é baseado num processo de âmbito cíclico, que se vai 

alternando entre a ação e a reflexão crítica (Coutinho, citado em Castro, 2010). Esta 

investigação, tem como lógica aumentar o conhecimento geral, bem como de produzir 

resultados que permitam a sua utilização na melhoria de programas ou ações (Castro, 

2010). 

A investigação-ação é definida como sendo, 

(…) um processo no qual os investigadores e os atores conjuntamente 
investigam sistematicamente um dado e põem questões com vista a 
solucionar um problema imediato vivido pelos atores e a enriquecer o saber 
cognitivo, o saber-fazer e o saber-ser, num quadro ético mutuamente aceite 
(…) (Monteiro, citado em Guerra, 2000, 53).  
 

Este tipo de investigação consiste em recolher determinadas informações referentes a 

um problema identificado, tendo como objetivo agir sobre o mesmo para assim o 

melhorar ou resolver. 

No campo Educacional, a investigação-ação visa a análise educativa de forma a 

estimular a tomada de decisão para promover a mudança na área educativa. A 

mudança, proporciona uma maior consciencialização dos intervenientes, remetendo 

para uma construção de conhecimentos através da prática reflexiva (Mesquita-Pires, 

citado em Castro, 2010). 

O decorrer do processo de investigação é um fator bastante importante para o estudo, 

pois permite ao investigador conhecer o contexto onde se vai incidir a ação, bem como 

todas as caraterísticas do grupo-alvo do projeto, levando assim a uma intervenção mais 

eficaz (R. Dias, 2014). 
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6. Métodos e Técnicas de Recolha de Dados 

De acordo com os objetivos que foram previamente definidos, o presente estudo é 

realizado com base nas abordagens de natureza qualitativa e quantitativa, designando 

assim, por um método misto. 

Como referem os autores Farra & Lopes (2013), “os métodos mistos combinam os 

métodos predeterminados das pesquisas quantitativas com métodos emergentes das 

qualitativas, assim como questões abertas e fechadas (…), incluindo análises 

estatísticas e análises textuais” (Farra & Lopes, 2013, 70). 

Neste sentido, a abordagem qualitativa diz respeito, “(…) à interpretação de fenômenos 

e atribuição de significados” (Prodanov & Freitas, 2013, 128). Por outro lado, a 

abordagem quantitativa, relaciona-se com “(…) o uso de recursos e técnicas de 

estatística, procurando traduzir em números os conhecimentos gerados pelo 

pesquisador” (Prodanov & Freitas, 2013, 128). 

De acordo com a abordagem qualitativa, foram usadas as técnicas de pesquisa e 

análise bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica, trata-se de um tipo de 

pesquisa que desenvolve conteúdos que já foram elaborados anteriormente por outros 

autores, estando destacada essencialmente em livros, teses, artigos científicos (Gil, 

citado em Raupp & Beuren, 2006).  

No que concerne à pesquisa documental, a mesma, “(…) baseia-se em materiais que 

ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa” (Gil, citado em Raupp & Beuren, 2006, 89). Estes 

materiais podem a qualquer momento sofrer uma revisão e uma possível alteração. A 

pesquisa documental desta investigação baseou-se em documentos que já foram 

analisados (documentos de segunda mão), entre os quais “relatórios de pesquisa, 

relatórios de empresas, tabelas estatísticas (…)” (Gil, citado em Raupp & Beuren, 2006, 

89). 

Posteriormente foi efetuada uma análise de todas as pesquisas realizadas, sendo que 

“analisar é o processo de orgnizar, refletir, comparar e argumentar todos os elementos 

do texto, distinguir quais são os elementos principais, o conhecimento que pode 

contribuir para a solução ou comparação da pesquisa” (Sousa, Oliveira, & Alves, 2021, 

80). 

Além da análise, foi também realizada uma interpretação de toda a informação 

pesquisada e recolhida para uma melhor perceção da temática escolhida, sendo que 
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“interpretar é realizar a leitura de modo que o pesquisador entenda ou compreenda o 

que está contido no texto” (Sousa, Oliveira, & Alves, 2021, 80). 

Em relação à abordagem quantitativa, a investigadora optou por elaborar um inquérito 

por questionário, em que a sua aplicação foi dirigida aos encarregados de educação dos 

alunos de 2.º Ciclo da Escola Básica Conde de Vilalva. 

Neste sentido, o inquérito por questionário, é visto como um processo que permite a 

obtenção de inúmeras respostas referentes à situação social, profissional, familiar, mas 

também tem a característica de perceber as perspetivas em relação a um determinado 

tema, de um grupo de inquiridos previamente definido, que representam uma fração da 

população que se pretende estudar (Quivy & Campenhoudt, 2005). 

O inquérito por questionário definido para este estudo, é composto por três tipos de 

perguntas, entre elas as perguntas abertas, que se baseiam nas respostas livres dos 

inqueridos, levando a uma análise com um maior rigor por parte do investigador 

(Prodanov & Freitas, 2013). Teve uma componte de perguntas fechadas, que permitem 

ao inquirido uma resposta previamente definida entre duas opções dispostas (Idem). E 

por fim, foi composto também por perguntas de resposta escalonada, “são perguntas de 

múltipla escolha, nas quais as opções são destinadas a captar a intensidade das 

respostas dos entrevistados” (Prodanov & Freitas, 2013, 111). 

Este questionário, foi elaborado em duas partes, em que a primeira parte está 

relacionada com a caraterização demográfica dos participantes, num total de 1 pergunta 

fechada (sexo); 3 perguntas de resposta múltipla (idade; escolaridade; freguesia de 

residência) e 2 perguntas de resposta aberta (ocupação profissional; número de filhos). 

A segunda parte, é composta por 17 questões escalonadas, existindo uma escola 

definida para cada questão. A escala definida foi composta por 5 itens, em que cada 

item faz correspondência a um número (1. Discordo em absoluto; 2. Discordo; 3. 

Indiferente; 4. Concordo e 5. Concordo em absoluto). As perguntas escalonadas 

relacionam-se todas com as práticas parentais dos inquiridos e se elas correspondem 

ou não à promoção do sucesso escolar dos seus filhos. 

Nesta segunda partem, existem também 4 perguntas abertas relacionadas com os 

estilos parentais e a possibilidade de poder existir uma formação de âmbito parental na 

escola dos seus filhos e se tinham disponibilidade e interesse em participar na mesma. 

O inquérito por questionário foi apresentado aos inquiridos de forma online pela 

plataforma digital Google Forms.  
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7. Procedimentos 

De acordo com a ideia inicial da investigadora para a elaboração do presente estudo, a 

primeira parte do mesmo, foi iniciada com recurso a inúmeras pesquisas e análises de 

caráter bibliográfico e documental. 

Após a definição da problemática, foi escolhido o local para elaborar o estudo 

pretendido, tendo sido escolhido o Agrupamento de Escolas André de Gouveia, situado 

na cidade de Évora. 

Foi elaborado o instrumento de recolha de dados, que se incidiu num inquérito por 

questionário com um total de 27 questões (abertas, fechadas e escalonadas). Após a 

aprovação do instrumento de recolha de dados pela docente orientadora da 

investigação, procedeu-se ao envio do mesmo juntamente com o pedido para a 

elaboração do estudo à Diretora do Agrupamento de Escolas André de Gouveia. 

Este pedido já tinha sido realizado de forma informal à Diretora do Agrupamento, sendo 

que o mesmo foi novamente efetuado formalmente através do envio de uma carta via 

e-mail para o correio eletrónico institucional desta entidade (Apêndice I e II). 

A resposta a esta solicitação por parte da Diretora foi positiva (Anexo I), podendo a 

investigadora contactar todos os diretores das turmas onde estavam integrados os 

alunos cujos encarregados de educação seriam a população alvo do estudo. 

Posteriormente, foi efetuado um pedido de colaboração à cerca do estudo aos diretores 

de 10 turmas do 2.º ciclo (5.º e 6.º ano) da Escola Básica Conde de Vilalva. Todos os 

diretores de turma contactados, aceitaram prontamente colaborar com a investigadora, 

através do envio de um e-mail (Apêndice III) aos encarregados de educação dos alunos 

das suas direções de turma. Este e-mail continha toda informação sobre a investigação 

e um link que direcionava ao inquérito por questionário (Apêndice IV), relacionado com 

o estudo na plataforma digital Google Forms. 

Tendo em conta o atual contexto de pandemia por covid-19, e dadas as limitações de 

entradas e saídas das Escolas pertencentes ao Agrupamento de Escolas André de 

Gouveia, optou-se por realizar a recolha de dados via plataforma digital Google Forms, 

uma vez que seria a forma mais segura e eficaz de se poder obter a informação 

pretendida. 

Todos estes pedidos de colaboração, foram acompanhados de uma breve descrição do 

estudo e de um contacto para esclarecimentos de quaisquer dúvidas ou questões que 

os inquiridos pudessem ter durante o processo. Ficou também claramente descrito que 

a participação de todos os intervenientes era voluntária e que a identidade dos mesmos 
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não era requerida, sendo toda a informação estritamente confidencial e para uso 

exclusivo do estudo académico a realizar. 

A investigadora, durante cerca de aproximadamente um mês esteve disponível para 

responder às dúvidas e questões dos inquiridos, bem como para receber o retorno das 

respostas aos questionários enviados. 

Foram recolhidas cerca de 71 de respostas num universo de 10 turmas escolhidas, que 

correspondeu a 211 encarregados de educação alvos da ação, em que apenas 71 

responderam voluntariamente ao inquérito por questionário enviado pelos diretores de 

turma dos seus educandos. 

 Todas as respostas recebidas foram compiladas e armazenadas no sistema digital 

Google Forms, tendo sido realizada posteriormente uma análise quantitativa e descritiva 

de toda a informação recolhida com recurso ao programa Excel, para assim ser possível 

efetuar uma análise mais concisa da realidade escolhida. 

Em relação à análise descritiva dos dados, esta foi realizada através dos cálculos das 

frequências e percentagens, sendo traduzidos em tabelas no item apresentação análise 

dos resultados. 

8. Tratamento de Dados 

Os dados recolhidos de âmbito quantitativo (respostas fechadas e escalonadas) e 

qualitativo (respostas abertas) do inquérito por questionário realizado aos encarregados 

de educação dos alunos de 2.º Ciclo da Escola Básica Conde de Vilalva foram tratados 

com recurso a três instrumentos de análise de dados, entre os quais se definem os 

seguintes: 

• Google Forms - É um instrumento, contruído e delineado pela conhecida ferramenta 

de pesquisa online Google. O Google Forms, “comporta interessantes possibilidades 

não oferecidas por outros aplicativos” (Mathias & Sakai, sd, 3). Esta ferramenta, 

permite detalhar e organizar todas as respostas obtidas de forma imediata em 

tabelas e gráficos estatísticos, facilitando bastante a análise dos dados por parte do 

investigador do estudo (Mathias & Sakai, sd). 

Este instrumento foi utilizado na resposta aos inquéritos por questionário e serviu 

essencialmente para recolher a informação, mas também para a analisar e 

transformar em gráficos. 

• Programa Excel  - O Excel é um programa que “utiliza tabelas para a realização de 

cálculos ou apresentação de dados. Cada tabela é formada por uma grade composta 
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por linhas e colunas” (Meyer, 2018). As tabelas têm a denominação de folhas de 

cálculo, ideial para o cálculo de muitas respostas fechadas ou escalonadas (Idem). 

O programa Excel, serviu para a investigadora analisar os dados estatistiticos das 

respostas (fechadas e escalondas) do inquérito por questionário e permitiu cálcular 

as frequências e as percentagens das respostas, transformando-as em tabelas de 

análise. 

• Análise categorial de Conteúdo – Este tipo de análise está relacionado como 

sendo, 

 (…) um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se trata de 
um instrumento, mas sim de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, 
será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de 
formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações 
(Bardin, 2016, 31). 

Este instrumento permite ao investigador perceber intrinsecamente todo os conteúdos 

das respostas de opinião fornecidas através dos instrumentos de recolha de dados 

utilizados. Permite decifrar e agrupar as ideias e as diferentes perceções dos inquiridos 

de forma agrupada e organizada. 

A análise de conteúdo realizada, permitiu analisar e compilar as ideias, opiniões e 

sugestões dos inqueridos e transformá-las numa tabela de mensagens, que 

corresponde às perguntas abertas realizadas no inquérito por questionário aplicado.  

9. Apresentação e Análise dos Resultados 

Neste ponto do presente trabalho de investigação, vão ser apresentados e esmiuçados 

os dados quantitativos e qualitativos, recolhidos através da aplicação dos inquéritos por 

questionário aos encarregados de educação dos alunos de 2.º Ciclo da Escola Básica 

Conde de Vilalva. 

De um universo de 211 inquéritos por questionário enviados pelos Diretores de Turmas 

dos alunos, houve apenas um retorno de cerca de 71 respostas (33.7%), sendo esta a 

amostra que a investigadora utilizou para a seguinte apresentação de resultados. 

Em relação ao tratamento das respostas abertas do presente estudo, os inquiridos foram 

identificados (I) de acordo com a ordem de respostas dadas, estando associados a um 

número cada um dos inquiridos envolvidos na ação. 

9.1. Caraterização Sociodemográfica dos inquiridos   

A amostra representativa do universo de encarregados de educação dos alunos de 2.º 

Ciclo da Escola Básica Conde Vilalva, revela que foram inquiridos via plataforma online 

Google Forms 61 pessoas do género feminino e apenas 10 do género masculino. 
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Quadro 2 - Género dos inquiridos 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Neste sentido, verifica-se através do quadro 2, que a maioria dos encarregados de 

educação dos alunos de 2.º Ciclo corresponde a mulheres (85,9%), existindo uma 

minoria dos homens (14,1%) neste âmbito.  

Este fator está relacionado com questões de género, uma vez que as mulheres ainda 

são vistas na sociedade atual, como as responsáveis pelas lides domésticas e pela 

educação dos filhos, estando os homens mais afastados destas tarefas e não 

colaborando na maioria dos casos, ativamente, no processo escolar dos seus filhos, 

nomeadamente no apoio das tarefas escolares, contactos com professores e diretores 

de turma, presença em reuniões escolares, entre outros. 

Quadro 3 – Idade dos inquiridos 

Idade  Frequência % 

De 26 a 35 anos 4 5,6 

De 36 a 45 anos 48 67,6 

De 46 a 55 anos 19 26,8 

Total 71 100 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

A faixa etária onde se encontram mais respostas é entre os 36 e os 45 anos de idade, 

com um total de 48 inquiridos (67,6%), como se pode verificar no quadro 3. A segunda 

maior incidência está entre os 46 a 55 anos com um total de 19 respostas (26,8%), 

sendo que a faixa etária dos 26 aos 35 anos tem apenas um total de 4 inquiridos, que 

representam cerca de 5,6% da amostra em estudo. 

Género Frequência % 

Feminino 61 85,9 

Masculino 10 14,1 

Total 71 100 
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A maioria dos jovens de 2.º Ciclo da Escola Básica Conde de Vilalva tem idades 

compreendidas na sua maioria entre os 10 e os 12 anos, verificando-se desta forma que 

muitos destes pais iniciaram o seu percurso parental na faixa etária dos 26 a 35 anos, 

depois de completaram os seus estudos e de terem iniciado a vida laboral. Este é um 

fator que cada vez mais se evidencia na nossa sociedade, onde muitos homens e 

mulheres optam por serem pais cada vez mais tarde e depois de terem a desejada 

estabilidade profissional. 

Quadro 4 – Escolaridade dos inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

O quadro 4, revela que nenhum dos inquiridos tem escolaridade inferior ao 9.º ano, 

notando-se que 38 respostas estão relacionadas com o 9.º ano de escolaridade 

completo e ou frequência de ensino secundário, e também de ensino secundário 

completo, neste caso 12.º ano, representando uma amostra de cerca de 53,3% dos 

inquiridos. Este fator, mostra uma preocupação das pessoas em estudar para poder 

usufruir no futuro de melhores condições laborais. 

Existem 4 pessoas que são detentoras de bacharelato (5,6%), sendo considerado um 

grau académico superior, que lhes foi conferido ao período anterior do processo de 

Bolonha, ou seja, uma formação que lhe conferiu a frequência de menos anos de 

estudo, quando comparada com o grau de licenciatura. Estas pessoas estiveram na 

universidade e têm um grau académico que corresponde ao Bacharelato, nível 

atualmente extinto das universidades portuguesas. 

Verifica-se também que 20 dos inquiridos possui um grau académico de licenciatura, 

correspondendo a 28,2% da amostra. Este facto, vem reforçar a ideia acima 

mencionada de que muitos pais, só iniciaram o percurso a nível parental depois de terem 

concluído os seus estudos e iniciado a sua vida laboral, notando-se uma preocupação 

com o futuro e a estabilidade financeira. 

Escolaridade  Frequência  % 

Do 9.º ao 12.º ano 38 53,5 

Bacharelato 4 5,6 

Licenciatura 20 28,2 

Mestrado 9 12,7 

Total 71 100 
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Com grau académico de mestrado, encontram-se 9 dos inquiridos, representando 

12,7% da amostra estudada. Estes encarregados de educação continuaram os seus 

estudos após a conclusão da sua licenciatura, o que lhes poderá ter proporcionado mais 

oportunidades laborais. 

Quadro 5 – Ocupação Profissional dos Inquiridos 

Profissão  Frequência % 

Técnico/a Superior (apenas referiu 
esta informação) 

8 11,3 

Colaborador/a 2.º Setor (Fábricas, 
Indústria, Empresas) 

12 16,9 

Colaborador/a 3.º Setor (Saúde, 
Educação, Social, Auditoria…) 

48 67,6 

Desempregado/a 3 4,2 

Total 71 100 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

No quadro 5, pode-se observar que 68 (95,8%) dos inquiridos se encontram com vínculo 

laboral, estando apenas 3 (4,2%) inquiridos em situação de desemprego. Estes dados 

vêm reforçar uma vez mais que o nível de escolaridade tem uma influência direta com 

a integração no mercado laboral. 

Como se observou anteriormente, todos os inquiridos têm na sua maioria o ensino 

secundário completo, tendo esse fator contribuído em larga escala para a sua inserção 

profissional. 

As áreas profissionais que se destacam neste campo, estão relacionadas com o 3.º 

setor, nomeadamente (Assistentes Operacionais, Auxiliares de Ação Direta, Assistente 

Social, Psicóloga, Auditora, Cardiopneumologista, Médico Veterinário, Técnicos/as de 

Farmácia, Técnico/as de Vendas, Técnico/as de Ótica), existindo um total de 48 (67,6%) 

inquiridos nestas áreas laborais. Évora é uma cidade que tem uma grande oferta ao 

nível do mercado laboral, existindo uma zona comercial muito rica que emprega 

centenas de pessoas. 

Ressalva-se também a integração de cada vez mais empresas na cidade de Évora, o 

que eleva a procura de mão obra qualificada para as fábricas e empresas sediadas 

neste local. Verificando-se assim que este setor se encontra em atual expansão, nota-

se que 12 (16,9%) dos inquiridos está a exercer funções neste âmbito (Empregado/a de 

Armazém, Gestores, operários/as fabris, empresários/as, entre outras). 
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Da amostra inquirida, 8 (11,3%) pessoas referiram que exercem funções como 

técnico/as superiores, não especificando a área de atuação. Tendo em conta a 

indicação, pode-se considerar que estão a exercer funções no âmbito das suas 

formações académicas, nomeadamente ao nível do Bacharelato, Licenciatura e 

Mestrado, pois são as áreas formativas que permitem a designação de “Técnico/a 

Superior”. 

Quadro 6 – Número de filhos dos Inquiridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

No que diz respeito ao número de filhos que compõem os agregados familiares dos 

inquiridos, através do quadro 6, pode-se verificar que a maioria dos inquiridos, ou seja, 

43 (60,6%) das respostas dadas, têm um tal total de 2 filhos. 

Em segundo lugar, situam-se as famílias com apenas 1 filho, tendo sido indicadas 17 

(23,9%) respostas neste sentido. Esta informação remeto-nos para o facto de os 

progenitores terem optado por serem pais depois da conclusão dos seus estudos e 

integração no mercado laboral, levando com que as suas vidas profissionais não lhes 

permitam ter disponibilidade para aumentar o número de descendentes. 

Por outro lado, 9 inquiridos indicam que têm 3 filhos, representando 12,7% das 

respostas recebidas, estando este número de filhos num agregado familiar a diminuir, 

uma vez que as famílias na atualidade, optam por ser pais cada vez mais tarde, devido 

à falta de disponibilidade (informação referida muitas vezes nos inquéritos por 

questionários realizados neste estudo), bem como aos elevados encarregos sociais e 

profissionais que têm no seu quotidiano. Estes fatores, levam a que muitas famílias 

optem por terem cada vez menos filhos. 

Com apenas 2 (2,8%) respostas dadas pelos inquiridos estão os pais que têm 4 filhos. 

Esta resposta foi a que reuniu o menor número, e está relacionada com os indicadores 

acima mencionados.  

N.º de Filhos/as Frequência % 

1 17 23,9 

2 43 60,6 

3 9 12,7 

4 2 2,8 

Total 71 100 
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Quadro 7 – Freguesia de Residência dos Inquiridos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Em relação à freguesia de residência da amostra estudada, o quadro 7 revela que 45 

(63,4%) inquiridos reside na freguesia do Bacelo e Senhora da Saúde, sendo esta a 

freguesia onde está situada a Escola Básica Conde de Vilalva.  

Na freguesia dos Canaviais, encontram-se a residir 11 dos inquiridos, remetendo para 

os 14,1% da amostra. A freguesia dos Canaviais tem apenas uma escola Básica de 1.º 

Ciclo, sendo a Escola Básica Conde de Vilalva a escola de referência quando as 

crianças transitam para o 2.º Ciclo de escolaridade. 

Por outro lado, 10 (14,1%) inquiridos indicaram que a sua freguesia de residência é a 

da Malagueira e Horta das Figueiras, esta freguesia pertence à zona de atuação do 

Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, estando estes alunos a frequentar 

uma escola que pertence a um Agrupamento fora da sua zona de habitação. Este facto, 

relaciona-se com a proximidade da zona laboral dos pais, habitação de avós, ou até 

mesmo por referências próximas relativamente à escola e ao local onde se insere. 

A freguesia São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão, tem um total de 2 (2,8%) 

inqueridos a residirem na mesma. Esta freguesia não tem uma grande incidência de 

população na Escola Básica Conde de Vilalva. 

Com apenas 1 inquerido a residir em cada uma destas freguesias, representando uma 

percentagem total de 4,2% da presente amostra, encontram-se as freguesias de Nossa 

Residência Concelho de Évora 
(Freguesia) 

Frequência % 

Bacelo e Senhora da Saúde 45 63,4 

São Mamede, Sé, São Pedro e 
Santo Antão 

2 2,8 

Malagueira e Horta das Figueiras 10 14,1 

Canaviais 11 15,5 

Nossa Senhora de Machede 1 1,4 

São Manços e São Vicente do 
Pigeiro 

1 1,4 

São Miguel de Machede 1 1,4 

Total 71 100 
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Senhora de Machede, São Manços e São Vicente do Pigiero e São Miguel de Machede. 

Destas 3 freguesias, apenas a freguesia de S. Manços e São Vicente do Pigeiro fica 

mais longe da zona de abrangência da Escola Básica Conde de Vilalva, sendo muito 

poucos os alunos que residem nessa freguesia e que estudam na escola em questão.  

Em relação às outras duas freguesias (Nossa Senhora de Machede e São Miguel de 

Machede), são consideradas zonas periféricas em que devido à distância da zona 

urbana, não residem muitas famílias em idade ativa e consequentemente existem 

menos crianças e jovens nessas localidades.    

Como tinha sido referido anteriormente, esta escola foi contruída para proporcionar uma 

resposta educativa à população residente nos bairros das Pites, Coronheiras, Bacelo, 

Canaviais, Malagueira e ainda nas freguesias de S. Bento do Mato, Nossa Senhora da 

Graça do Divor, Nossa Senhora de Machede e S. Miguel de Machede (Agrupamento de 

Escolas André de Gouveia, 2015). E como tal, muitos dos alunos desta instituição 

residem nestas freguesias, sendo considera a escola de referência destas localidades 

a partir do 2.º Ciclo do Ensino Básico. 

9.2. Caraterização das competências e práticas parentais dos 
pais facilitadores da adaptação e sucesso escolar das crianças 

Neste ponto, vão ser analisadas as perguntas escalonadas do inquérito por questionário 

aplicado aos encarregados de educação dos alunos de 2.º Ciclo da Escola Básica 

Conde de Vilalva. 

Esta segunda parte, é composta por 17 questões, em que os inquiridos tiveram que 

optar por apenas uma resposta (1. Discordo em absoluto; 2. Discordo; 3. Indiferente; 4. 

Concordo e 5. Concordo em absoluto) em cada uma das perguntas dispostas. 

Todos os quadros apresentados foram elaborados pela própria investigadora com 

recurso à informação recolhida nos inquéritos por questionários realizados aos 

intervenientes do estudo em questão. 
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Quadro 8– Realização de atividades com o/a filho/a 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

De acordo com o quadro 8, pode-se constatar que a maioria dos inquiridos marcou a 

resposta 5, concordando em absoluto que realizam atividades de âmbito educativo, 

físico, recreativo e cultural com o/a filho/a, tendo sido contabilizadas um total de 44 

respostas, que representam 62% da amostra estudada. 

No mesmo âmbito, 22 (31%) inquiridos indicaram que concordam com a afirmação 

disposta, ou seja, realizam também tarefas lúdicas com o/a filho/a, no entanto esse 

aspeto não é realizado com tanta frequência em comparação com a resposta acima 

mencionada. Este fator está relacionado com o nível de ocupação que os progenitores 

têm atualmente, que nem sempre lhes permite usufruir com regularidade deste tipo de 

momentos com os seus descendentes. 

Por outro lado, 5 inquiridos, 7% da amostra total, referiram que lhes é indiferente a 

realização deste tipo de atividades com os seus educandos, revelando assim uma falta 

de disponibilidade e preocupação para passarem mais tempo com eles. 

Os progenitores, encontram-se muitas vezes em situação de desgaste físico e 

psicológico, derivadoa muitos fatores internos e externos, estando na sua maioria 

condicionados pela falta de disponibilidade em passar mais tempo com os seus filhos, 

nomeadamente nas questões relacionadas com o apoio nas tarefas escolares que é 

essencial na transição do 1.º para o 2.º ciclo de ensino.  

Com a mudança para o 2.º Ciclo, as crianças adquirem um conjunto de novas disciplinas 

que requerem um maior estudo, atenção e organização, necessitando de um maior 

apoio por parte dos seus progenitores. No entanto, este apoio nem sempre se verifica, 

sendo esta uma das lacunas cada vez mais notada pelos docentes e técnicos das 

escolas. 

Realização de atividades 
educativas, físicas, recreativas, 

culturais ou tarefas com o/a filho/a  
 

Frequência % 

Concordo em absoluto 44 62 

Concordo 22 31 

Indiferente 5 7 

Total 71 100 
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Quadro 9 – Nível de preocupação para conversar com o/a  filho/a sobre a escola 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Em relação à afirmação acima mencionada, 60 inquiridos indicaram que concordam em 

absoluto com a mesma, sendo que têm uma preocupação em conversar com o/a filho/a 

sobre a sua realidade escolar, representado 85% do total a amostra, como consta no 

quadro 9. 

Em sintonia, estão 11 (15%) inquiridos, que concordaram com a afirmação. Estes 

inquiridos têm uma preocupação em conversar sobre a realidade escolar dos seus 

descendentes, mas é uma preocupação moderada em comparação com as respostas 

acima mencionadas. 

Neste sentido, considera-se que todos os inquiridos se preocupam em falar sobre a 

realidade escolar do/a filho/a de forma a ser possível perceber o seu percurso escolar, 

as suas aprendizagens, dificuldades, angústias e conquistas. 

É muito importante que os pais, falem com os seus educandos sobre a escola, para os 

poderem compreender e ajudar sempre que se justificar. 

Quadro 10 – Existência de local próprio em casa para o/a filho/a realizar as tarefas escolares 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados  

Preocupa-se em conversar com 
o/a filho/a sobre a sua realidade 

escolar 

Frequência % 

Concordo em absoluto 60 85 

Concordo 11 15 

Total 71 100 

O/a filho/a tem em casa, um local 
próprio para estudar e realizar os 

trabalhos de casa 

Frequência % 

Concordo em absoluto 54 76,1 

Concordo 17 23,9 

Total 71 100 
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O quadro 10 remete-se para a afirmação referente ao espaço físico próprio que o/a 

filho/a possa ter em casa para realizar as suas tarefas escolares, nomeadamente 

estudar e elaborar trabalhos.  

Neste sentido, verifica-se que 54 (76,1%) inquiridos, concordam em absoluto com a 

afirmação, tendo todos eles nas suas habitações um espaço adequado para as crianças 

realizarem as tarefas escolares, revelando assim uma preocupação com a adequação 

do espaço para o bom desempenho escolar dos seus educandos. 

Em sintonia, encontram-se 17 (23,9%) inquiridos que concordam com a afirmação, 

manifestando também uma ideia de preocupação face ao local de estudo do/a filho/a. 

É bastante importante existir um espaço adequado em casa que permita às crianças a 

realização das suas tarefas escolares, pois só assim conseguirão ter a concentração 

desejada para o alcance dos resultados desejados. 

O espaço deverá ser arejado, arrumado com boa iluminação, mobiliário próprio, 

nomeadamente uma mesa e cadeira de escritório e que não deixe passar muito ruído 

para permitir uma maior concentração e compreensão do que está a ser realizado. 

Quadro 11 – Existência de horários rígidos para a realização de tarefas e atividades 

 
 
 
                                                                     

               

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 
No que concerne à imposição de horários rígidos em casa, nomeadamente para ver 

televisão, para a realização de tarefas escolares, para dormir, entre outras, de acordo 

com o quadro 11, pode-se constatar que as opiniões se dividem. 

A maioria dos inquiridos, 37 (52,1%) indica que concorda com a afirmação, na medida 

em que o/a filho/a tem este tipo de horários para a realização de determinadas tarefas 

e atividades em casa, mas existe alguma flexibilidade no cumprimento dos mesmos.  

Imposição de horários rígidos em 
casa ao filho/a (televisão, tarefas 

escolares, horas de dormir…) 

Frequência % 

Concordo em absoluto 10 14,1 

Concordo 37 52,1 

Indiferente 21 29,6 

Discordo 3 4,2 

Total 71 100 
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Por outro lado, 29,6% da amostra, que representa 21 inquiridos indicaram que lhes é 

indiferente esta afirmação, revelando que este facto não tem importância para o tipo de 

educação que têm definido para os seus educandos. 

Apenas 10 (14,1%) dos inquiridos indicaram que concordam em absoluto com a 

afirmação, revelando que os horários para a realização de diversas tarefas e atividades, 

é uma das estratégias definidas no tipo de educação que dão o/a filho/a. 

É muito importante que as crianças sejam educadas com regras e horários, para 

poderem ganhar rotinas e responsabilidade de forma a cumprirem com todas as suas 

tarefas e atividades quotidianas de forma adequada e assertiva. 

Por outro lado, apenas 3 (4,2%) inquiridos, indicaram que não concordam com a 

afirmação, assumindo que o/a filho/a não tem qualquer tipo de horário para realizar as 

mais diversas tarefas e atividades, revelando assim uma despreocupação com o 

cumprimento de horários, estando o/a filho/a numa situação de autogestão para realizar 

as tarefas e atividades. 

Quadro 12 – Ajuda o/a filho/a na realização dos seus TPC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

De acordo com o quadro 12, pode-se verificar que 35 (49,3%), dos inquiridos indicaram 

que concordam em absoluto com a afirmação, ou seja, ajudam o/a filho/a na realização 

das suas tarefas escolares. 

Em sintonia estão 35 (49,3%) dos inquiridos que concordam com a afirmação disposta, 

sendo que ajudam o/a filho/a na realização das tarefas escolares, no entanto não é uma 

ajuda tão frequente quando comparada com as respostas acima mencionadas. 

Ajuda o/a filho/a na realização dos 
seus trabalhos de casa 

Frequência % 

Concordo em absoluto 25 35,2 

Concordo 35 49,3 

Indiferente 8 11,3 

Discordo 2 2,8 

Discordo em absoluto 1 1,4 

Total 71 100 
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Por outro lado, 11,3% da amostra, revelaram que lhes é indiferente esta afirmação, 

podendo ajudar pontualmente o/a educando.  

Em contrapartida, existem 3 inquiridos que representam 4,2% da amostra estudada, que 

discordam e discordam totalmente com a afirmação mencionada, uma vez que para 

estes encarregados de educação não existe da parte deles qualquer tipo de apoio a/o 

filho/a na realização das tarefas escolares, podendo esta resposta estar relacionada 

com outros tipos de ajudas existentes, nomeadamente por parte do outro progenitor e 

ou familiares e profissionais ligados às explicações escolares. 

É muito importante que as crianças se sintam apoiadas e valorizadas no que concerne 

às suas tarefas escolares, para ser possível identificar determinadas dificuldades, mas 

também para sentirem um reforço positivo em relação ao seu percurso escolar. 

Quadro 13 – Elogia o/a filho/a sempre que tem comportamentos adequados  

 
 

 
                 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Em relação à afirmação “Elogio o/a meu filho/a sempre que apresenta comportamentos 

adequados e cumpre regras”, de acordo com o quadro 13, existiram 61 respostas que 

remetem para a opção concordo em absoluto, que representam a maior fatia da amostra 

estudada, 85,9%. Estes inquiridos indicaram que têm por hábito elogiar os seus 

educandos sempre que estes se comportam de forma adequada, dando-lhes um reforço 

positivo e incentivando-os a manter os bons hábitos. 

Em segundo lugar, segue-se a dimensão concordo, que obteve um total de 9 (12,7%) 

respostas. Esta informação mostra, que este grupo de inquiridos elogia com frequência 

o/a filho/a sempre que este se comporta assertivamente, no entanto não é um 

acontecimento que ocorra sempre como acontece com os inquiridos que deram a 

anterior resposta. 

Elogia o/a filho/a sempre que tem 
comportamentos adequados e 

cumpre regras 

Frequência % 

Concordo em absoluto 61 85,9 

Concordo 9 12,7 

Indiferente 1 1,4 

Total 71 100 
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Posteriormente, apenas 1 (1,4%) inquirido, indicou que lhe é indiferente dar um reforço 

positivo no comportamento adequado do/a filho/a, não considerando importante este 

aspeto no processo educativo do descende. 

Quadro 14 – Castiga o/a filho/a sempre que apresenta comportamentos desadequados 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

No quadro 14, pode-se verificar que 21 (29,6%) inquiridos indicaram que concordam em 

absoluto com a afirmação, sendo que castigam sempre o/a filho/a quando apresenta 

comportamentos desadequados e incumpre regras. Estes pais punem os filhos, sempre 

que têm atitudes e comportamentos desadequados, sendo esta para eles a melhor 

forma de reverter este tipo de atitudes e comportamentos. 

Para a resposta concordo, existem 30 (42,3%) inquiridos que admitiram também 

castigar o/a filho/a de acordo com o seu tipo de comportamento, sendo que estes pais 

não o fazem sempre, mas com uma frequência menor em comparação com a reposta 

anteriormente analisada. 

Por outro lado, 4,2% da amostra, ou seja, 3 inqueridos indicaram que discordam com a 

afirmação, sendo que não punem na grande maioria das vezes o/a filho/a quando se 

comporta de forma incorreta, podendo esta resposta relacionar-se com estratégias 

ligadas à comunicação e perceção da realidade de uma forma não punitiva. 

Neste sentido, encontram-se 2 (2,8%) inquiridos que discordam em absoluto com a 

afirmação, uma vez que não utilizam os castigos como forma de educar o/a filho/a 

quando existe algum tipo de comportamento incorreto. 

Castiga o/a filho/a sempre que 
apresenta comportamentos 

desadequados e incumpre regras 

Frequência % 

Concordo em absoluto 21 29,6 

Concordo 30 42,3 

Indiferente 15 21,1 

Discordo 3 4,2 

Discordo em absoluto 2 2,8 

Total 71 100 
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É importante que os pais chamem os filhos à atenção sempre que estes têm 

comportamentos desadequados ou incumprem regras, podendo encontrar estratégias 

que não tenham um caráter punitivo, mas sim educativo, através do diálogo, da empatia 

e de exemplos práticos que mostrem ao educando que esteve errado e que deve alterar 

o seu comportamento. 

 Quadro 15 – O diálogo é a melhor estratégia para educar o/a filho/a 

 

              

 

 

 

  

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

De acordo com a informação apresentada no quadro 15, pode-se observar que os 71 

inquiridos só optaram por duas respostas, sendo que 60 (84,5%) revela concordar em 

absoluto que o diálogo é a melhor estratégia para educar o/a filho/a.  

Com a mesma linha de pensamento, estão 11 (15,5%) dos inquiridos, que indicaram 

concordar com a afirmação disposta. Este grupo de inquiridos concorda, no entanto 

deixa no ar que poderá existir uma outra estratégia de educação também eficaz, 

nomeadamente as repressões orais e os castigos. 

Neste sentido, todos os inquiridos usam a estratégia do diálogo como forma de educar 

e consideram-na uma ferramenta eficaz no processo educativo do/a filho/a. 

O diálogo é uma das mais importantes ferramentas que os educadores podem utilizar 

no processo de educação dos seus educandos, uma vez que dá a oportunidade de 

ambas as partes conversarem abertamente sobre todas as situações e em conjunto 

poderem ultrapassar obstáculos e adversidades. 

Quadro 16 - A melhor forma de educar o/a filho/a é obriga-lo/a a respeitar as regras 

Considera que o diálogo é a 
melhor estratégia para educar o 

filho/a 

Frequência % 

Concordo em absoluto 60 84,5 

Concordo 11 15,5 

Total 71 100 

A melhor forma de educar o/a 
filho/a é a obrigá-lo/a a respeitar 

as regras 

Frequência % 

Concordo em absoluto 15 21,13 

Concordo 27 38,03 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Como consta no quadro 16, cerca de 38,03% da amostra concorda com a ideia de 

“obrigar o/a filho/a a respeitar as regras é a melhor forma de o/a educar”. No entanto, 

existem 20 (28,17%) dos inquiridos que lhes é indiferente esta temática, revelando que 

poderá não ser a forma mais indicada para educar as crianças. 

A opção concordo em absoluto, obteve um total de 15 (21,13%) respostas, podendo se 

constatar que estes educadores utilizam o cumprimento de regras como um dos seus 

critérios de educação do/a filho/a. 

Verifica-se que 9 (12, 67%) inquiridos, optaram pelas respostas discordo (5) e discordo 

em absoluto (4) com o tema apresentado, estes pais são da opinião de que obrigar as 

crianças a cumprir regras poderá não ser uma das melhores estratégias ao nível da 

educação. 

É necessário que as crianças entendam de forma cordial o que está certo e o que está 

errado, pois só a partir desse momento poderão melhorar os seus comportamentos e 

cumprir as regras que foram definidas em casa, na escola e na comunidade onde se 

inserem. Obrigar uma criança a praticar algo, pode não ser a melhor forma de a educar, 

é necessário sempre a existência do diálogo e da empatia. 

Quadro 17 – O/a filho/a tem liberdade para escolher quando quer brincar e quando que realizar os 
TPC 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Indiferente 20 28,17 

Discordo 5 7,04 

Discordo em absoluto 4 5,63 

Total 71 100 

O/a filho/a tem liberdade para 
escolher quando quer brincar e 

quando quer realizar os trabalhos de 
casa 

Frequência % 

Concordo em absoluto 3 4,23 
Concordo 15 21,13 
Indiferente 17 23,94 
Discordo 24 33,8 

Discordo em absoluto 12 16,90 
Total 71 100 
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 O quadro 17, refere-se à liberdade que o/a filho tem para escolher quando quer brincar 

e quando quer realizar os trabalhos escolares, sendo que a maioria dos inqueridos, ou 

seja, 24 (33,8%) indicaram que discordam com a afirmação, dando a ideia de que o/a 

filho/a não tem liberdade para escolher os horários e o tempo para realizar determinadas 

tarefas e atividades, podendo existir um horário definido pelos pais para a realização 

das mesmas. 

A segunda resposta mais evidenciada pelos inquiridos é referente à opção indiferente 

que obteve 17 (23,94%) respostas dos inquiridos. Neste sentido, pode-se constatar que 

estas 17 pessoas não têm uma opinião definida sobre o tema, podendo ou não os filhos 

decidirem quando querem realizar determinadas tarefas, sem a sua interferência. 

Em terceiro lugar, encontra-se a resposta concordo com 15 (21,13%) inquiridos a 

concordarem com a afirmação disposta. Estes inquiridos apesar de terem os horários 

definidos para o/a filho/a realizar determinadas tarefas, deixam lhes uma pequena 

margem para escolherem mediante as suas prioridades. 

Por outro lado, 12 (16, 90%) dos inquiridos discordam em absoluto com a afirmação, 

uma vez que para os mesmos o/a filho/a não tem qualquer tipo de liberdade em casa 

para escolher quando quer brincar ou realizar as tarefas escolares, dando a ideia de 

existência de horários e regras neste âmbito. 

A resposta menos dada pelos inquiridos representantes da amostra, foi a resposta 

concordo em absoluto, tendo a mesma angariado um total de 3 (4,23%) respostas. Estes 

inquiridos ao concordarem em absoluto com a afirmação, revelam que os o/a filho/a tem 

total liberdade para decidir quando quer realizar determinadas tarefas, não existindo 

nenhuma regra e imposição por parte dos pais nesse sentido. 

Quadro 18 – Manifestar aspetos positivos torna o/a filho/a uma criança segura e confiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Manifestar afetos positivos torna 
o/a filho/a uma criança segura e 

confiante 

Frequência % 

Concordo em absoluto 59 83,1 

Concordo 11 15,5 

Indiferente 1 1,4 

Total 71 100 
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A afirmação manifestar afetos positivos torna o/a filho/a uma criança segura e confiante 

que está disposta no quadro 18, indica que os inquiridos só se basearem em 3 respostas 

para expressar a sua opinião. 

Neste sentido, verifica-se que a resposta que obteve o mais número de votos 59, foi a 

concordo em absoluto, com uma percentagem de 83,1%, sendo que estes 59 inquiridos 

são da opinião que ao manifestarem afetos positivos ao filho/a estes serão crianças 

mais seguras e confiantes. 

A resposta concordo, obteve 11 (15,5%) das respostas dos inquiridos e por último e com 

apenas 1 voto, está a resposta indiferente (1,4%). Este inquirido não tem opinião sobre 

a afirmação, sendo lhe inferente se a criança se torna ou não mais confiante quando é 

abordada com afetos positivos. 

Manifestar sentimentos e afetos positivos é um fator que remete para uma maior 

confiança e empatia para as crianças. É importante que os pais sejam carinhosos e 

afetuosos com os seus filhos para que estes ganhem confiança em si próprios e sejam 

detentores de uma maior autoestima e autoconfiança. 

Quadro 19 – Estimula o/a filho/a a partilhar os seus receios escolares com a família 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

 Como consta no quadro 19, 59 (83,1%) dos inquiridos referiram que concordam em 

absoluto com a afirmação, ou seja, estimulam o/a filho/a a partilhar os seus receios 

escolares com a família. 

A resposta concordo, foi optada por 11 (15,5%) dos inquiridos, é muito importante que 

as crianças partilhem com a família os seus receios escolares, para ser possível 

identificar as necessidades e problemas existentes e agir de forma adequada sobre os 

mesmos, notando-se assim uma preocupação destes pais em perceber os receios a 

nível escolar do/a filho/a. 

Estimula o/a filho/a a partilhar os 
seus receios escolares com a 

família 

Frequência % 

Concordo em absoluto 59 83,1 

Concordo 11 15,5 

Indiferente 1 1,4 

Total 71 100 
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Por outro lado, 1 (1,4%) inquirido indicou que lhe é indiferente a afirmação, revelando 

não ter opinião sobre o assunto, podendo o/a filho/a partilhar essa informação com a 

família de forma pontual e sem grande estimulação por parte dos pais. 

Quadro 20 – Preocupasse em perceber as necessidades a nível escolar do/a filho/a 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

O quadro 20 refere que 61 (85,9%) inquiridos concordam em absoluto com a afirmação 

disposta, ou seja, preocupam-se em perceber quais as principais dificuldades sentidas 

pelo/a filho/a a nível escolar. 

Na mesma linha de pensamento, estão 10 (14,1%) inquiridos que concordam com a 

afirmação, revelando uma postura de interesse e de cooperação com o/a filho/a. 

 Estes pais, preocupam-se com as aprendizagens dos seus educandos, pois só assim 

será possível identificar as dificuldades sentidas pelas crianças e agir adequadamente 

sobre as mesmas com a devida articulação com a escola. 

Quadro 21 – Considera que é apenas um papel da escola encontrar estratégias para o/a filho/a 
superar as suas dificuldades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Preocupa-se em perceber quais as 
principais dificuldades sentidas 

pelo/a filho/a a nível escolar 

Frequência % 

Concordo em absoluto 61 85,9 

Concordo 10 14,1 

Total 71 100 

Considera que é um papel apenas da 
escola encontrar estratégias para o/a 

filho/a superar as dificuldades 

Frequência % 

Concordo em absoluto 1 1,4 

Concordo 2 2,8 

Indiferente 7 9,9 

Discordo 13 18,3 

Discordo em absoluto 48 67,6 

Total 71 100 
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De acordo com o quadro 21, existem 48 (67,6%) inquiridos que discordam em absoluto 

com a firmação, não considerando que seja apenas um papel da escola encontrar 

estratégias para o/a filho/a superar as dificuldades.  

A resposta discordo foi dada por 13 (18,3%) inquiridos, para estes pais a escola não é 

a única entidade responsável por encontrar estratégias de superação para as 

dificuldades do/a filho/a, uma vez que este também é um papel da família, 

nomeadamente dos pais.  

Dos 71 inquiridos, existem 7 (9,9%) que responderam que lhes é indiferente a afirmação 

mencionada, não revelando uma opinião definida sobre a temática. 

Em desacordo com a afirmação mencionada, encontram-se 3 (4,2%) inquiridos que 

concordam (2) e concordam em absoluto (1) com a afirmação mencionada, ou seja, 

para estes pais o papel de encontrar estratégias para superar as dificuldades do/a filho/ 

é apenas da escola, não sendo necessária a intervenção e apoio da família neste 

âmbito. 

É muito importante que a escola e a família promovam em conjunto estratégias que 

tenham em vista a superação das dificuldades a diversos níveis das crianças, pois só 

assim será possível alcançar os desejados objetivos. 

Quadro 22 – Tem um contacto permanente com a escola do/a filho/a 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

A maioria dos inquiridos 29 (40,9%) concorda em absoluto com a afirmação e indicaram 

que estão em permanente contacto com a escola do/a filho/a, como está disposto no 

quadro 22. 

Está em permanente contacto com 
a escola do/a filho/a 

Frequência % 

Concordo em absoluto 29 40,9 

Concordo 23 32,4 

Indiferente 16 22,5 

Discordo 2 2,8 

Discordo em absoluto 1 1,4 

Total 71 100 
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A resposta concordo, obteve uma margem de 23 (32,4%) inquiridos, revelando assim 

que estes pais, na sua grande maioria têm uma relação próxima com a escola e com 

o/a diretor/a de turma do/a filho/a, o que lhes permite acompanhar de perto todos os 

desenvolvimentos escolares dos educandos, de forma a promover a melhoria do seu 

desempenho escolar. 

Por outro lado, existem 16 (22,5%) dos inquiridos que indicaram a resposta indiferente 

no questionário, estes pais não têm um permanente contacto com a escola do/a filho/a, 

mas sempre que necessário estabelecem uma comunicação, ainda que não seja muito 

frequente como a dos inquiridos acima mencionados. 

As respostas discordo (2) e discordo em absoluto (1), reuniram a percentagem de 4,2% 

da amostra total do estudo, revelando assim que os mesmos 3 inquiridos não têm um 

contacto permanente com a escola, devendo o mesmo ser apenas realizado 

pontualmente. 

 É extremamente importante que os pais tenham um contacto próximo com a escola 

do/a filho/a, pois só assim será possível estabelecer uma relação promotora da 

integração e sucesso escolar das crianças. 

Quadro 23 – Considera importante a participação dos pais nas atividades desenvolvidas na escola 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Como consta no quadro 23, existem 34 (47,9%) dos inquiridos que indicaram a resposta 

concordo em absoluto com a importância da participação dos pais nas atividades 

desenvolvidas na escola. 

A resposta concordo, angariou 25 (35,2%) das indicações dos inquiridos, sendo estes 

progenitores a favor da participação dos pais nas atividades desenvolvidas pela escola 

dos seus educandos. 

Considera importante a 
participação dos pais nas 

atividades desenvolvidas na 
escola 

Frequência % 

Concordo em absoluto 34 47,9 

Concordo 25 35,2 

Indiferente 9 12,7 

Discordo 3 4,2 

Total 71 100 
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A resposta indiferente foi dada por 9 (12,7%) dos inquiridos, mostrando não terem 

opinião sobre o tema e sendo-lhe indiferente a questão apresentada. 

Em contrapartida, a resposta discordo foi preenchida por 3 (4,2%) dos inquiridos, sendo 

estes da opinião que a participação dos pais nas atividades desenvolvidas pela escola 

não é um fator de grande relevância para a promoção do sucesso do/a filho/a. 

Torna-se cada vez mais importante que a escola desenvolva atividades que vão ao 

encontro da participação ativa dos pais, de forma a integrá-los no processo formativo 

dos seus educandos, estabelecendo pontes promotoras e geradoras de um futuro 

escolar promissor. 

Quadro 24 – Considera que uma boa relação entre a escola e a família contribui para o sucesso 
escolar do/a filho/a 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Em relação ao quadro 24, pode-se constatar que 49 (69%) dos inquiridos concordam 

em absoluto com a afirmação de que uma boa relação entre a escola e a família contribui 

para o sucesso escolar do/a filho/a. 

A resposta concordo reuniu 18 (25,4%) indicações nesse sentido. Todos estes 

educadores, são a favor de uma boa relação entre a escola e a família, pois este é um 

dos principais requisitos para a promoção das aprendizagens escolares. 

Em última instância, ficou a resposta indiferente que foi dada por 4 (5,6%) inquiridos. 

Estes pais, não manifestam opinião sobre o tema, podendo ou não essa afirmação ser 

um fator de promoção do sucesso escolar do/a filho/a. 

O sucesso escolar das crianças e jovens, só é possível de alcançar se todos os 

intervenientes estiverem unidos e em sintonia, para que em conjunto seja possível 

delinear estratégias de intervenção  que promovam as aprendizagens e o bom 

ambiente escolar. 

 

Uma boa relação entre a escola e 
a família contribui para o sucesso 

escolar do/a filho/a 

Frequência % 

Concordo em absoluto 49 69 

Concordo 18 25,4 

Indiferente 4 5,6 

Total 71 100 
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Quadro 25 – Interesse em participar num Plano de Educação Parental 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

O quadro 25, revela o nível de disponibilidade dos encarregados de educação inquiridos 

em participar num eventual Plano de Educação Parental promovido pela Escola Básica 

Conde de Vilalva. 

Neste sentido, pode-se observar que a maioria dos inquiridos, 54 (76%), indicou que 

sim, revelando interesse e motivação em participar numa atividade de âmbito parental 

que lhes proporcione mais informação e conhecimento à cerca de métodos e estratégias 

que possam melhorar as práticas parentais. 

Por outro lado, cerca de 17 (24%) inquiridos indicaram que não têm disponibilidade para 

participar numa atividade deste género. Alguns destes inquiridos responderam não, 

devido à falta de tempo que têm diariamente devido às suas ocupações laborais. Por 

outro lado, existem inquiridos que se consideram detentores de práticas e 

conhecimentos parentais adequados às necessidades dos seus educandos, não 

equacionando a sua participação numa iniciativa ligada à educação parental no futuro. 

A pergunta referente à adequação do estilo parental dos intervenientes, foi tratada como 

se pode observar no quadro 26. 

Quadro 26 – Estilo Parental 

Disponibilidade para a participação 
de projeto de Educação Parental 

 

Frequência % 

Sim 54 76 

Não 17 24 

Total 71 100 

Categoria Subcategorias Unidades de registo 

 
 
 
 
 

 
Certeza 

“Sim.” (I7; I8; I10; I14; I19; I20; I21; I23; I25; I26; I35; I39; I41; I42; 
I45; I47; I48; I51; I54; I55; I57; I59; I63; I65; I68) 

“Considero.” (I4; I11) 
“(…) dadas as evidências (…) chego a essa conclusão.” (I30) 

“(…) é adequado às necessidades (…).” (I29; I61) 
“Faço aquilo que me parece mais correto.” (I28) 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

Esta categoria é composta, por 6 subcategorias, que são, a certeza, incerteza, 

caraterísticas parentais, imposição de regras, responsabilidade e produção de 

resultados positivos. 

A subcategoria certeza, indica que os inquiridos responderam afirmativamente sobre a 

adequação do seu estilo parental. Esta subcategoria, obteve um total de 31 respostas 

nesse âmbito. Cerca de 25 inquiridos responderam “sim”, 2 inquiridos responderam 

“considero” e 4, indicaram que a sua postura enquanto pais tem permitido perceber que 

estão a ter um bom desempenho e que o seu estilo parental é “adequado”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estilo Parental 

 
 
 
 

Incerteza 

“(…) nem sempre é fácil adotar o estilo parental.” (I43) 
“Não, acho que deveria ter mais disponibilidade (…).” (I6) 

“(…) mas há sempre uma dúvida será que estou certa.” (I34) 
“(…) gostaria de estar mais tempo com ele.” (I1) 

“Nem sempre, porque muitas vezes acho que sou muito rígida." 
(I38) 

“Na maioria das vezes.” (I58) 
“Às vezes.” (I37)  

“(…) embora não seja fácil porque os progenitores têm formas 
diferentes de educar, levando a que a criança não tenha a 

estabilidade certa (…).” (I56) 
“(…) é uma constante aprendizagem, nunca temos a certeza 

(…).” (I9) 
“(…) mas gostava de o acompanhar mais.” (I17) 

 
 
 
 
 

Caraterísticas 
Parentais 

“(…) papel de acompanhar e apoiar as minhas filhas (…).” (I5) 
“(…) considero que a minha filha tem as necessidades básicas 

asseguradas com qualidade (…).” (I52) 
“(…) sou uma mãe presente e preocupada (…).” (I22; I24) 
“(…) forma não punitiva, aceitadora e positiva (…).” (I69) 

“(…) estou atenta às necessidades e dou-lhe liberdade (…).” (I33) 
“(…) escuto e falo muito com ele.” (I27) 

“(…) coloco as necessidades do meu filho à frente de tudo o 
resto.” (I31) 

“(…) dialogamos (…).” (I49) 
“(…) muito preocupado com a educação do meu filho.” (I53) 

“Ouvir e respeitar as suas dificuldades (…)” (I15) 
“(…) tento sempre esclarecer as dúvidas que lhe surgem.” (I18) 
“(…) damos prioridade ao bem-estar físico e emocional.” (I36) 

 
 
 

Imposição de 
Regras 

“(…) estabeleço regras e orientações de acordo com aquilo que 
acho melhor (…).” (I70) 

“(…) a definição clara de limites e regras (…).” (I66) 
“(…) posso dar uma maior liberdade de regras (…) se o meu filho 

demonstrar uma maior responsabilidade.” (I2) 
“(…) com peso e medida tudo pode ser feito.” (I40)  
“(…) a partilha seja uma regra a respeitar (…)” (I46) 

 
 

 
 
Responsabilidade  

“(…) tentamos sempre ajudar a resolver situações que surjam 
(…).” (I62) 

“(…) direcionando para que tomem as melhores decisões.” (I60) 
“(…) explicar-lhe o meu ponto de vista (…), e também perceber o 

seu.” (I67) 
“(…) tentamos ultrapassar juntos esses obstáculos.” (I3) 

“(…) precisam ser ajudados, incentivados, e muito 
acompanhados.” (I13) 

“(…) liberdade com responsabilidade (…).” (I50) 

 
Produção de 

resultados positivos 

“(…) têm produzido resultados positivos (…).” (I71) 
“são crianças felizes em casa e na escola, (…).” (I44) 

“(…) tento sempre ajustar os meus horários tendo em conta os 
horários deles de avaliações (…).” (I32) 

“(…) apesar de ter dificuldades consegue ter aproveitamento.” 
(I16) 

“(…) têm tido sempre sucesso escolar.” (I12) 
“(…) nota-se no comportamento dela que é exemplar.” (I64) 
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Em relação à subcategoria incerteza, a mesma foi indicada por 10 inquiridos, que se 

sentem inseguros e com alguns constrangimentos em relação à adequação do seu estilo 

parental, através das respostas “(…) mas há sempre uma dúvida, será que estou certa.”, 

“(…) mas gostava de o acompanhar mais.”, “Nem sempre é fácil adotar um estilo 

parental.”, “Não, acho que deveria ter mais disponibilidade (…)”. Esta incerteza também 

está relacionada com a falta de disponibilidade que os progenitores têm para darem 

mais atenção e apoio aos filhos, sendo esse um grande constrangimento na adequação 

do estilo parental, evidenciado pelos inquerirmos. 

As características parentais, foi a subcategoria que compilou 13 respostas equiparadas, 

sendo que estes inquiridos revelaram nesta resposta algumas caraterísticas que os 

definem enquanto pais e educadores, que são tidas como fundamentais para que o seu 

estilo parental seja o mais adequado e assertivo possível, nomeadamente no 

acompanhamento e apoio do/a filho/a, na sua preocupação constante, no diálogo, no 

esclarecimento de dúvidas e na satisfação das necessidades destes. 

A imposição de regras, foi outra subcategoria evidenciada em 5 respostas por parte dos 

inquiridos. Para estes progenitores, é essencial que sejam definidos limites e impostas 

regras para que o seu estilo parental seja adequado e para delinear a melhor educação 

parental que o/a filho/a possam receber deles. 

A subcategoria responsabilidade, foi tida em conta por 6 inquiridos que revelaram um 

sentimento de grande responsabilidade em ajudar e apoiar o/a filho/a em todos os seus 

momentos e decisões e que um inquirido lhes dá “(…) liberdade com responsabilidade 

(…)” para poderem seguir o seu caminho e as suas aspirações. Estes pais, têm uma 

grande proximidade para com os filhos e estão sempre ao seu lado para os proteger e 

apoiar. 

Por último, a subcategoria produção de resultados positivos, foi constituída através das 

respostas dadas, tendo sido indicada por 6 inquiridos, em que todos eles revelam que 

o seu estilo parental é adequado porque tem produzido resultados positivos nos filhos 

através do seu desempenho escolar, no seu comportamento e na sua felicidade.  

O quadro 27, esboça as respostas referentes aos pontos fortes das competências 

parentais dos inquiridos. As respostas centram-se em 4 subcategorias, que são, a 

comunicação, o respeito, o apoio nas atividades e as demonstrações de amor e carinho. 
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Quadro 27 – Competências parentais: Pontos Fortes 

Dimensão Categoria Subcategorias Unidades de registo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Competências 
Parentais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos Fortes 
 

 
Comunicação 

“(…) ouvi-los com atenção e tentar ajudar no 
que for preciso.” (I3) 

“(…) tento compreender, dou-lhe atenção, 
respeito as suas ideias e gostos.” (I52) 

“Saber ouvir, acompanhar nas tarefas do dia a 
dia (…).” (I9) 

“Sou calma e boa ouvinte.” (I15) 
“(…) abertura para o diálogo, incentivo e 

liberdade.” (I2) 
“(…) gosto de explicar porque não e porque sim, 

(…).” (I34) 
“Gosto muito de conversar com a minha filha 

sobre o seu dia (…).” (I29) 
“Diálogo.” (I60) 

“(…) diálogo sobre as tarefas e desempenho do 
dia a dia.” (I51) 

“Diálogo, acompanhamento, compreensão.” 
(I61) 

“Diálogo e saber ouvir.” (I67) 
“Falarmos muito sobre tudo da vida.” (I27) 

“Comunicação e confiança.” (I39) 
“Preocupação e diálogo.” (I33) 

“Comunicação.” (I23) 
“(…) alertar para perigos e situações negativas e 
fomentar a partilha de todo o tipo de questões.” 

(I46) 
“Sinceridade da realidade.” (I18) 

“Ajudá-lo a distinguir o certo do errado.” (I65) 
“(…) querer saber deles e da escola.” (I44) 

 
Respeito 

“(…) pulso firme com o qual dou educação.” 
(I31) 

“Consigo estabelecer regras (…)” (I71) 
“Consigo manter regras para os estudos como 

para o lazer e horas de dormir.” (I41) 
“Ter pulso firme (…).” (I53) 

“Lidar com a teimosia do meu educando”. (I28) 
“(…) demonstrar respeito pelos próprios e pelos 

outros.” (I36) 
“É fazer com que respeite e seja respeitado pela 

sociedade (…).” (I7) 
“(…) persistência que tenho (…) para se 

tornarem responsáveis.” (I63) 
“Exigente.” (I19; I22) 

“Rígida.” (I26) 

 
Apoio nas atividades  

“Conseguir compreender a matéria e conseguir 
explicar de maneira diferente (…).” (I16) 

“(…) orientar as atividades do meu filho de 
forma racional.” (I69) 

“Tento sempre ajudar, e nunca desistir.” (I47) 
“Apoio ao nível dos trabalhos, tarefas (…). (I49)” 
“Conhecimento de algumas matérias de estudo.” 

(I17) 
“Ajudá-lo em tudo.” (I56) 

“Ter tempo disponível.” (I32) 
“Ajudá-lo no que precisar.” (I20) 

“Ajudo a estudar.” (I57) 

 
Demonstrações de 

amor e carinho 

“(…) adorar a minha família e fazer tudo por 
ela.” (I62) 

“Afetividade, apoio, assegurar rotinas (…).” (I5) 
“Expressar amor e afeição.” (I12) 

“Muito amor, diálogo e regras.” (I13) 
“Amor, confiança, alegria, exigência, resultados.” 

(I40) 
“Amor e diálogo.” (I59) 

“(…) vínculo estabelecido com o meu filho (…).” 
(I66) 

“(…) estar sempre presente em todas as 
situações (…)” (I55) 

“(…) tento estar sempre presente.” (I6) 
“Sempre presente.” (I30) 

“Estar sempre presente para ajudar e 
aconselhar.” (I35) 

“Ocupo o meu tempo com eles e com muita 
brincadeira.” (I43) 

“Educação baseada no exemplo.” (I58) 
“Calma.” (I37) 

“Proximidade.” (I50) 
“(…) Muito justa e compreensiva.” (I68) 

“Educação Emocional.” (I25) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 
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As indicações ao nível da comunicação, reuniram um total de 18 respostas, tendo os 

inquiridos revelado que o diálogo e a partilha de ideias, são aspetos inerentes ao seu 

estilo parental, sendo através dos mesmos que alertam o/a filho/a para as adversidades 

e perigos que possam surgir, obtêm informação sobre a vida escolar, permitindo-lhes 

uma abertura e uma maior confiança com os progenitores para partilharem todo o tipo 

de situações da sua vida pessoal e escolar. 

É através da comunicação que os pais conseguem ajudar e apoiar os seus educandos 

nas mais diversas situações, sendo considerada uma das ferramentas mais importantes 

ao nível da educação parental. 

A subcategoria respeito, reuniu um tal de 10 indicações nesse âmbito, remetendo-se 

para a imposição das regras que o/a filho/a deve cumprir no seu dia a dia, de forma a 

tornarem-se mais “responsáveis” e que tenham “respeito pelos próprios e pelos outros”. 

Os pais, dão a ideia de que impõem determinados limites para que os seus 

descendentes sejam melhores pessoas e que aprendam a viver de forma adequada em 

sociedade. 

Em relação ao apoio nas atividades, pode-se verificar que esta subcategoria obteve um 

total de 9 respostas nesse sentido. As indicações, estão na sua maioria direcionadas 

para o apoio ao nível das tarefas escolares, mas também para a ajuda e apoio como 

forma de motivação para que o/a filho/a não desista e que pode sempre contar com a 

ajuda do pai/mãe para o que precisar.  

Estes pais, refletem uma preocupação em apoiar os seus educandos apesar das 

adversidades que lhes possam surgir no caminho. 

A subcategoria relacionada com as demonstrações de carinho, também obteve um total 

de 18 respostas por parte dos inquiridos. 

Pode-se verificar que estes pais dão a ideia de que transmitem sentimentos de amor e 

de carinho a/o filho/a e que estão incondicionalmente sempre ao seu lado em todas as 

circunstâncias. Transmitem um sentimento de “confiança”, “calma” e mantêm uma 

postura “justa e compreensiva”, demonstrando muito afeto que é um dos fatores 

essenciais para estabelecer uma boa relação entre pais e filhos. 

Contrariamente ao que foi apresentado no quadro 27, o quadro 28 diz respeito à 

categoria pontos fracos das competências parentais, estando dividido em 4 

subcategorias, que são, a falta de disponibilidade, dificuldade em ajudar nas tarefas 

escolares, estilo parental e gestão das emoções. 
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Quadro 28 – Competências parentais: Pontos Fracos 

Dimensão Categoria Subcategoria
s 

Unidades de registo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências 
Parentais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontos 
Fracos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de 
disponibilid

ade  

“(…) a dificuldade na gestão do tempo (…).” (I66) 
“Pouca disponibilidade para estar, ler, brincar (…).” (I2) 

“Estar pouco tempo com os filhos (…).” (I36) 
(…) termos uma sociedade em que os pais têm tanto tempo destinado ao 

trabalho (…)” (I31) 
“Trabalho e universidade tira algum tempo que temos juntos (…)” (I16) 

“Os meus horários de trabalho (…)” (I7) 
“Falta de tempo e paciência (…)” (I34) 

“Gostava de ter mais tempo disponível.” (I52) 
“Disponibilidade maior de tempo face às exigências profissionais.” (I5) 

“uma melhor gestão do tempo.” (I51) 
“o meu horário laboral.” (I41) 

“pouca disponibilidade de tempo.” (I49) 
“falta de tempo.” (I9; I10) 

“Falta de tempo/disponibilidade.” (I6) 
“Sinto falta de tempo.” (I67) 

“(…) pouco tempo disponível (…)” (I15) 
“O pouco tempo diário em família.” (I18) 

“Por vezes pouco tempo.” (I13) 
“Horários laborais complexos.” (I22) 

“A falta de tempo.” (I45) 
“(…) não consigo estar sempre ao seu lado, pelo trabalho (…)” (I56) 

Dificuldade 
em ajudar 
nas tarefas 
escolares 

“(…) dificuldade que por vezes existe em ajudar o meu filho nas atividades 
escolares (…)” (I24) 

“(…) dificuldade em acompanhar as matérias lecionadas.” (I47) 

 
 
 
 
 

 
Estilo 

Parental 
  

“(…) não os obrigo a fazer as coisas (…) tentem gerir o seu próprio tempo (…)” 
(I3) 

“É talvez não lhes dar espaço e ferramentas suficientes para serem mais 
autónomos.” (I55) 

“Uso muito pouco a estratégia punitiva e o estilo autoritário (…)” (I71) 
“Por vezes ser muito rígida.” (I35) 
“Ser muito coração mole.” (I53) 

“Ser mole.” (I4) 
“Permissividade.” (I50) 

“Devia de ser mais firme nos horários.” (I29) 
“(…) de tanto amor às vezes quebro nos castigos.” (I63) 

“Manter regras que por vezes têm que existir.” (I60) 
“Quebrar rotinas.” (I44) 
“Manter castigos.” (I27) 

“Ausência de horários rígidos.” (I39) 
“Alguma liberdade a mais.” (I58) 

“Amorosa.” (I26) 
 
 
 

Gestão das 
Emoções 

“É custar dizer o não, apesar de o dizer sempre que é preciso (…)” (I62) 
“Não sei reagir muito bem quando o meu filho se recusa a obedecer (…)” (I69) 

“(…) por vezes sentir culpa com algumas opções dos filhos.” (I60) 
“Não os elogiar como merecem (…).” (I1) 

“Falta de paciência, perante a falta de empenho do filho.” (I17) 
“Falta de paciência devido ao excesso de trabalho.” (I30) 

“Falta de paciência.” (I43) 
“(…) ter pouca paciência quando ela não quer estudar.” (I64) 

“Dificuldade em gerir determinadas situações.” (I38) 
“Pouca paciência.” (I32) 

“Por vezes falta de paciência.” (I33) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 

A subcategoria falta de disponibilidade, apresenta um total de 22 respostas. Estes 

inquiridos, revelam consciência que um dos pontos fracos ao nível das suas 

competências enquanto pais, está relacionado com o insuficiente tempo que passam 

diariamente com os filhos. 

Os fatores dessa falta de tempo, estão essencialmente relacionados com os horários 

laborais complexos que não lhes permitem adequar uma maior disponibilidade para 

apoiar o/a filho/a. 
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Verifica-se deste modo, que a subcategoria falta de disponibilidade é a maior das 

lacunas ao nível das competências parentais relativamente aos pais representados 

neste estudo. 

As dificuldades em ajudar nas tarefas escolares, foi uma das subcategorias mencionada 

apenas 2 vezes pelos inquiridos. 

Estes pais indicaram que sentem falta de preparação em apoiar o/a filho/a ai nível das 

tarefas escolares devido às alterações que têm vindo a ser implementadas no processo 

de formação das crianças. Revelaram que querem ajudar o/a filho/a, mas que não se 

sentem aptos para o fazer, estando disponíveis para obterem informações sobre esta 

temática. 

A subcategoria estilo parental, reuniu um total de 15 respostas que se relacionam 

principalmente com a permissividade destes pais no cumprimento de regras 

estabelecidas aos filhos, de serem um pouco rígidos na forma como interagem com os 

filhos e a inexistência de horários estabelecidos para a realização de determinadas 

tarefas. 

Estes pais revelaram a necessidade de se imporem em relação aos filhos, verificando-

se que esse é um aspeto que leva ao surgimento dos fatores acima mencionados, 

considerando este aspeto como uma lacuna no âmbito das suas competências 

parentais. 

Por último, a subcategoria gestão das emoções reuniu um total de 11 afirmações, que 

acima de tudo refletem a forma como estes pais reagem mediante determinadas 

situações, indicam “falta de paciência”, “(…) custar dizer não (…)”, sentindo-se 

desconfortáveis com a existência destes constrangimentos. 

Estes educadores, carecem de estratégias reguladoras das suas emoções, de forma a 

promover uma boa relação com os seus educandos e melhorarem as suas 

competências ao nível da parentalidade. 

O quadro 29, refere-se à importância da implementação de um plano de educação 

parental na Escola Básica Conde de Vilalva, a categoria plano de educação parental, 

está agrupada em 5 subcategorias, entre as quais estão as seguintes: encontrar 

estratégias, relação entre a escola e a família, entraves à participação, importância do 

tema e sem opinião sobre o assunto. 
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Quadro 29 – Importância do Plano de Educação Parental 

Categoria Subcategorias Unidades de registo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plano de Educação Parental  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Encontrar estratégias 

“(…) cada vez mais os pais não sabem os filhos que têm e não 
lhe reconhecem falhas (…).” (I24) 

“(…) muitos pais não têm essa noção, (…) em que os pais dos 
agressores ignoram a gravidade.” (I31) 

“(…) que é a adolescência era importante um apoio (…).” (I67) 
“para conhecer melhor o meu educando em ambiente escolar.” 

(I28) 
“(…) se os pais tivessem mais bases de apoio, facilitaria o nosso 

desempenho.” (I55) 
(…) retirava entrave na ajuda escolar dos nossos filhos.” (I16) 

“(…)  para aqueles pais que são pais pela primeira vez (…)” (I62) 
“(…) permitindo aos pais lidarem de forma mais equilibrada com 

as questões da educação parental (…).” (I69) 
“(…) e como forma de desenvolverem competências promotoras 

de bem-estar (…).” (I66) 
“(…) ajudar a tomar algumas decisões que não sabemos se são 

as mais corretas.” (I38) 
“(…) ajudar com dúvidas que todos os pais têm (…).” (I41) 

“(…) direcionar os pais para melhor acompanhamento.” (I60)  
“(…) melhorar o desempenho e desenvolvimento (…).” (I13) 

“(…) partilhar formas de resolver situações.” (I32) 
“(…) melhorar o comportamento dos educandos.” (I22) 

“para poder ajudá-lo em pleno.” (I65) 
“Aprendizagem de alguns métodos utilizados na escola.” (I15) 

“(…) ajudar os pais que têm menor experiência.” (I17) 
“Despertar alguns pais para as necessidades e 

acompanhamento dos filhos.” (I33) 
“Para a resolução de problemas.” (I19; I68) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relação entre escola e a 
família  

“(…) que a escola mantenha a postura atenta e tentando sempre 
ajudar na educação parental.” (I56) 

(…) dos alunos com mais dificuldades de aprendizagem e ou 
comportamento não comparecem nas reuniões nem procuram a 

DT (…).” (I5) 
“seria importante porque aproximava a escola da família (…).” 

(I29) 
“reuniões com a escola para falar sobre o funcionamento da 

escola (…).” (I27) 
“a inclusão dos pais no sistema educativo, é sempre de extrema 

importância,” (I9) 
“melhorar o sucesso e diminuir a violência nas escolas.” (I39) 

“(…) precisava de mais acompanhamento da professora que o 
acompanha nas aulas de matemática (…).” (I63) 

“(…) caso exista alguma dificuldade de adaptação entre a 
mesma e a escola.” (I3) 

“acompanhamento semanal das dificuldades de aprendizagem.” 
(I51) 

 
Entraves à participação 

“(…) os próprios pais mesmo que queiram não têm tempo (…).” 
(I2) 

“(…) dependendo da disponibilidade.” (I6) 

 
 
 

Importância 

“Penso que seria importante.” (I20) 
“Muito importante.” (I12; I30; I46; I49; I54; I58; I59; I61; I70; I71) 

“É sempre gratificante.” (I34) 
“Considero importante.” (I35) 

“Importante.” (I36) 
“(…) uma grande ajuda.” (I43) 

“(…) ajudaria bastante os pais.” (I44) 
“Todas as contribuições são bem-vindas.” (I50) 

“Seria giro.” (I64) 
 
 
 
 

Sem opinião sobre o tema 

“(…) as escolas só estão preocupadas com os rankings das 
turmas (…).” (I40) 

“Não tenho opinião.” (I23; I42; I7; I8; I14) 
“talvez fosse interessante.” (I47) 

“Não vejo essa necessidade.” (I57) 
“A que a escola achar melhor” (I10) 

“não me ocorre nada de momento.” (I53) 
“Não tenho opinião sobre o assunto.” (I18) 

“Não sei” (I1; I21; 26; I37) 
“Relevante.” (I25) 

“Menos TPC.” (I45) 
“Não me interessa.” (I11) 

“(…) A disponibilidade da DT é muito boa.” (I52) 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos inquéritos aplicados 
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A primeira subcategoria apresentada referente ao encontro de estratégias com a 

implementação do plano de educação parental obteve um total de 21 respostas neste 

âmbito. 

A maioria das respostas está relacionada com o apoio a estes pais ao nível da 

aprendizagem de estratégias que sejam promotoras da melhoria das suas 

competências parentais. 

Pretendem acima de tudo tirar dúvidas, resolver problemas existentes, o apoio na 

tomada de decisões, a melhoria do comportamento dos filhos e que lhes permite 

acompanhar e conhecer melhor os seus educandos.  

A subcategoria relação entre a escola e a família reuniu um total de 9 respostas. As 

indicações referidas, dizem respeito à promoção de uma maior aproximação entre a 

escola e a família com a implementação do plano de educação parental. 

Estes pais pretendem estar informados sobre o funcionamento da escola, promover o 

combate à violência em meio escolar, melhorar os apoios aos filhos com necessidades 

educativas especiais e acima de tudo estabelecerem uma colaboração que una esforços 

no sentido de combater os problemas identificados e trabalhar em prol da resolução dos 

mesmos em conjunto e em equipa, pois só assim será possível proporcionar um 

ambiente escolar adequado às necessidades e aspirações dos seus alunos. 

A subcategoria entraves à participação, angariou um total de 2 respostas que estão 

relacionadas com a falta de disponibilidade devido aos horários laborais que são 

detentores, sendo este fator um possível inibidor da participação destes pais no plano 

de educação parental escolar. 

Em relação à categoria nível de importância, a mesma obteve um total de 18 afirmações 

positivas, tendo estes participantes referido que a implementação de um plano de 

educação parental na escola do/a filho/a seria “muito importante”, “uma grande ajuda” 

“(…) gratificante”, estando abertos à participação deste tipo de iniciativas. 

Por outro lado, existem 17 inquiridos que referiram não terem opinião sobre o tema, 

através das respostas “Não tenho opinião”, “Não vejo necessidade” “Talvez fosse 

interessante” e “Não me interessa”, revelando assim uma postura pouco conhecedora 

e interessada sobre a temática, podendo alguns destes inquiridos não participarem 

numa iniciativa deste género caso seja dinamizada. 
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10. Discussão dos Resultados 

O presente estudo tem por base o alcance de um objetivo geral (analisar as práticas de 

educação parental e a sua influência nas relações escola família em prol da adaptação 

e sucesso escolar das crianças) e de três objetivos específicos (conhecer as políticas 

de apoio à parentalidade existentes em Portugal; identificar as competências e práticas 

parentais dos pais facilitadoras da adaptação e sucesso escolar dos seus filhos; elaborar 

um instrumento de educação parental que permita a sua aplicação em meio escolar). 

Para que estes objetivos fossem possíveis de alcançar, a investigadora elaborou um 

inquérito por questionário que posteriormente foi aplicado de forma digital à amostra 

escolhida para o estudo em questão. 

Em relação às caraterísticas sociodemográficas dos participantes, verifica-se que a 

maioria dos encarregados de educação dos alunos de 2.º ciclo da Escola Básica Conde 

de Vilalva, é de género feminino, este facto está em consonância com a opinião de Wall 

(2011), em que a posição da mulher estava anteriormente mais restrita ao cuidado dos 

descendentes, sendo este indicador muito semelhante ao que era visto como papel da 

mulher no passado. A figura feminina, continua ainda a ser considerada como a principal 

no que diz respeito ao cuidado dos filhos e à sua educação, estando essa perspetiva a 

mudar gradualmente, uma vez que já vão existindo ainda que com menor 

representação, homens designados como encarregados de educação dos filhos. 

A dimensão escolaridade, revelou que todos inquiridos possuem habilitações literárias 

que vão desde o 9.º ano de escolaridade até ao grau de Mestre, uma vez que a maioria 

da amostra estudada pertence ao género feminino (85,9%), considera-se que as 

mulheres optaram por prosseguir os seus estudos e através deles serem detentoras de 

uma melhor estabilidade financeira e profissional, este facto é também afirmado por 

Torres (2002), indicando que as mulheres conseguiram alterar o padrão que lhes tinha 

sido anteriormente definido e tiveram a coragem e a ousadia de mostrar todas as suas 

capacidades para além da sua função maternal e passaram a ser donas de si e das 

suas vontades. 

No que concerne à ocupação profissional dos participantes, mais uma vez se verifica 

que apenas 3 dos 71 inquiridos, não estão ocupados profissionalmente, estando neste 

sentido 68 a exercer uma função laboral.  

Como anteriormente foi referido, a maioria dos participantes deste estudo pertence ao 

género feminino, constatando-se que as mulheres já não são financeiramente 

dependentes dos homens, tendo a maioria delas formação superior e um emprego que 
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lhes permite obter parte do rendimento do seu agregado familiar. Esta ideia está 

relacionada com a opinião de Vasconcellos (2014), que indica a mudança no padrão da 

estrutura familiar, em que a figura masculina já não é a única responsável na promoção 

da família e que a união conjugal é feita da independência entre marido e mulher. 

Pode-se verificar que a estrutura familiar dos inquiridos, na sua maioria é composta 

entre 1 a 2 filhos, notando-se uma minoria de respostas referentes a mais de 3 filhos. 

Este facto relaciona-se com a ideia de M. Dias (2011), sobre a alteração das estruturas 

familiares, verificando-se aos longo dos anos, uma elevada diminuição no número de 

descendentes dos agregados familiares, aumentando o número de pessoas sozinhas e 

diminuindo assim, o número de famílias numerosas. As famílias optam cada vez mais 

por ter menos filhos, para assim ser possível gerirem melhor os seus rendimentos e lhes 

prestarem um apoio mais próximo e adequado às necessidades existentes. 

No que concerne às informações obtidas por parte dos inquiridos sobre as suas 

competências e práticas parentais facilitadoras da adaptação e sucesso escolar das 

crianças, verifica-se que a maioria dos inquiridos referiu que realiza atividades de âmbito 

educativo, físico, recreativo e cultural com o/a filho/a. Esta ideia, remete-se para a 

perspetiva de M. Dias (2011), em que o sistema familiar vai permitir um maior 

desenvolvimento e bem-estar, através da realização de atividades que proporcionam o 

crescimento de todos os seus elementos. 

Torna-se fundamental que sejam realizadas com regularidade atividades que promovam 

o bem-estar e a autonomia das crianças, no entanto estas iniciativas nem sempre 

podem ser realizadas com a frequência desejada, devido aos vários encarregados 

sociais e profissionais que os progenitores têm no seu quotidiano. 

Todos os inquiridos consideram que é essencial a presença do diálogo e da 

comunicação no processo educativo dos seus filhos. Para estes pais, é muito importante 

estabelecer uma conversa regular com os filhos sobre a sua realidade escolar, sendo 

estes fatores percecionados como a melhor estratégia educativa para as crianças, uma 

vez que só assim será mais fácil entender as suas necessidades, preocupações e 

angústias. 

 Esta ideia relaciona-se com a perspetiva da investigadora M. Dias (2011), ao referir-se, 

que a comunicação é um fator bastante importante dentro da estrutura familiar, pois 

permite consolidar as relações familiares, mas também funciona como um meio para a 

troca de informações entre os membros da família.  

A questão referente à melhor forma de educar o/a filho/a através da “obrigação” destes 

em respeitar as regras, obteve um nível de respostas muito díspar, em que as opiniões 
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se dividiram bastante. Apesar desta diferença de respostas, a maioria dos inquiridos 

(38,03%) concorda com a afirmação descrita. Para estes progenitores a educação deve 

ser à base de “obrigar” os filhos a respeitar as regras que lhes são impostas, pois só 

assim terão uma educação adequada e promotora de uma boa conduta. 

O facto de obrigarem os filhos a cumprirem determinados aspetos, poderá não ser a 

melhor foram de os educar, remendo-os muitas vezes para sentimentos de revolta e 

frustração que não são fáceis de gerir. Como refere C. Ribeiro (2009), os pais são os 

primeiros educadores dos seus filhos, sendo que no processo educacional, também eles 

devem ser alvo de aquisição de competências e de ferramentas para melhorarem e 

aperfeiçoarem a sua paternidade. Considera-se importante, que os pais, também 

tenham noção de quando agem menos bem, devendo adotar para esse efeito, 

estratégias que promovam a melhoria das suas práticas parentais. 

A maioria dos encarregados de educação (85,9%) foi unanime no que diz respeito à 

prática do elogio a/o filho/a sempre que têm comportamentos adequados e cumprem 

regras. Esta informação remete-se para a ideia de que é extremamente importante 

elogiar o/a filho/a sempre que se comporta de forma adequada, promovendo desta 

forma a manutenção e continuidade deste tipo de comportamento. 

Esta informação está relacionada com a perspetiva de Vasconcellos (2014), em que a 

essência da família, está nos dias de hoje refletida nos afetos, pois é através dos 

mesmos que é possível promover a dignidade e a realização pessoal dos seus 

elementos, incluindo sentimentos, esperanças, valores para que seja possível alcançar 

a desejada felicidade. Neste sentido, é um dever da família incutir valores e sentimentos 

positivos que permitam que as crianças se sintam valorizadas e felizes. 

Cerca de 67,8% dos inquiridos (maioria), indicaram que não é apenas função da escola 

encontrar estratégias para que o/a filho/a consiga superar as suas dificuldades. Para 

estes encarregados de educação, é importante que exista uma parceria entre a escola 

e a família de forma, a que em conjunto seja possível encontrarem soluções e 

estratégias que vão ao encontro das dificuldades das crianças. De acordo com o 

investigador Pedro Silva (2010), torna-se necessário que a escola e a família articulem 

regularmente, pois só assim será possível definir estratégias para os desafios que as 

crianças e jovens enfrentam diariamente. 

O contacto com a escola é outro dos fatores considerado como importante para os 

inquiridos, sendo que a maioria refere que está em permanente contacto com a escola. 

Neste sentido, considera-se fundamental que os pais e a comunidade escolar 

comuniquem, nomeadamente através da caderneta escolar, do telefone, do email, por 
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carta registada, ou até em conversas particulares e nas reuniões formais de avaliação, 

como indica C. Ribeiro (2009). Estes meios de comunicação permitem uma maior 

proximidade entre a escola e a família e facilitam o acesso a informações consideradas 

de grande importância para a melhoria do desempenho escolar das crianças. 

A participação dos pais nas atividades desenvolvidas pela escola, é outro dos 

indicadores que reuniu um maior número de respostas positivas, para estes pais, é 

importante que sejam planeadas atividades que envolvam a sua participação. Neste 

sentido, reforça-se a ideia de C. Ribeiro (2009, 21) de que os pais devem “participar na 

decisão dos objetivos, na designação de linhas metodológicas nas atividades 

extracurriculares, na avaliação da obra educativa”, sendo estes fatores considerados 

deveres da escola para com a família. Esta ideia, revela que é de grande importância a 

promoção deste tipo de atividades para que seja possível alcançar os resultados 

escolares desejados. 

Ao longo desta investigação tem vindo a ser reforçada a ideia de que uma boa relação 

entre a escola e a família contribui para o sucesso escolar das crianças. Esta frase, vai 

ao encontro da opinião de muitos dos inquiridos alvos do estudo, uma vez que também 

referiram essa mesma opinião no inquérito por questionário realizado.  

Esta perspetiva, é fundamentada com a opinião de Souza (2009), ao indicar que a 

existência de uma parceria entre a escola e a família, vai permitir uma abertura para a 

troca de experiências e saberes, uma vez que a escola é formada através do contributo 

de cada membro em prol da melhoria e do desempenho escolar dos seus alunos. É 

importante que o contacto entre estas duas instâncias seja mantido com regularidade, 

pois só assim será possível promover o sucesso escolar dos alunos. 

Relativamente à disponibilidade dos inquiridos em participar num possível plano de 

educação parental, verificou-se que a maioria se encontra disponível para frequentar 

este tipo de iniciativas. De acordo com Dadam citado em Bettencourt (2007), os 

programas que intervêm no âmbito da educação parental têm como principal função 

apoiar os educadores, proporcionando um saudável desenvolvimento nas crianças, 

tanto a nível físico, social e emocional. 

Nem todos os pais consideram que têm um estilo parental adequado às necessidades 

dos seus descendentes, sendo que foi constatado através da pergunta referente à 

adequação do estilo parental que muitos encarregados de educação, deram respostas 

que revelam incerteza relativamente às suas práticas parentais.  

A educação parental e a frequência de um possível plano de educação parental, 

poderão ser uma mais-valia para a promoção de conhecimentos relacionados com as 
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dúvidas e anseios parentais, mas também para dar resposta às desorganizações 

existentes no seio familiar, sendo estas muitas vezes causadoras de desconforto. Desta 

forma, a educação parental irá contribuir para minimizar todos os constrangimentos 

vivenciados no seio familiar como refere M. Ribeiro (2003). 

Tendo em conta a discussão de resultados apresentada, considera-se importante a 

delineação de uma proposta de intervenção que permita responder às necessidades 

mencionadas pelos inquiridos do estudo e pela investigadora. 

Esta proposta de intervenção, terá como foco os conteúdos dispostos ao longo desta 

investigação e servirá como ponto de partida para uma possível implementação e 

execução direcionada para encarregados de educação em contexto escolar. 
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Parte III – Proposta de Projeto de Intervenção 

1. Projeto de Intervenção  

Pode-se considerar, de acordo com Gloria P. Serrano (2008),  

(…) um projeto é um avanço antecipado das ações a realizar para conseguir 
determinados objetivos. Deve apresentar uma unidade própria na medida em 
que tenta atingir determinados objetivos para cujo alcance efetivo requer uma 
estrutura interna que lhe permita alcançar o fim proposto (Serrano, 2008, 16).  

Para que seja possível elaborar e concretizar um projeto de intervenção, devem ser 

definidos os objetivos e as metas que se pretendem alcançar com esse propósito.  

O projeto, “(…) consiste essencialmente em organizar um conjunto de ações e 

atividades a realizar que implicam o uso e aplicação de recursos humanos, financeiros 

e técnicos numa determinada área ou setor (…)” (Serrano, 2008, 19). 

Neste sentido, o projeto apresentado denomina-se de “Pais Ativos” e tem como principal 

objetivo fomentar as relações entre pais e filhos, mas também de aproximar os pais da 

instituição escola, para que em conjunto seja possível delinearem estratégias que 

permitam a melhoria e consolidação das práticas parentais. O projeto será 

implementado com base na realização de sessões sobre práticas de educação parental. 

As necessidades que foram previamente identificadas para a elaboração deste projeto, 

estão essencialmente relacionadas com a falta de comunicação e disponibilidade dos 

pais para acompanharem os seus filhos, levando a que muitas crianças e jovens 

descorem das suas responsabilidades escolares devido a essa falta de apoio. 

A organização deste projeto estará a cargo do SPO (Serviço de Psicologia e Orientação) 

do Agrupamento de Escolas André de Gouveia. Este serviço, é composto por três 

Psicólogas Educacionais e uma Assistente Social, que em conjunto irão abordar 

algumas temáticas nas sessões a realizar e convidar técnicos especializados nas áreas 

da educação, saúde e mediação familiar para dar resposta às necessidades 

identificadas. 

2. Objetivos da Intervenção 

• Promover a melhoria das relações entre pais e filhos; 

• Estimular a aquisição de conhecimento dos pais; 

• Aumentar o nível de competências parentais dos intervenientes; 

• Promover a aproximação entre a escola, a família e comunidade; 

• Fomentar a satisfação dos pais no exercício das suas funções parentais; 

• Realizar troca de experiências entre os participantes; 
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• Promover a melhoria do desempenho escolar das crianças e jovens. 

3. Destinatários 

A população-alvo do projeto “Pais Ativos”, terá numa primeira fase, incidência em todos 

os encarregados de educação dos alunos de 2.º Ciclo do Ensino Básico da Escola 

Básica Conde de Vilalva.  

Caso haja interesse, o projeto poderá ser implementado com os encarregados de 

educação dos alunos de 1.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas 

André de Gouveia. 

4. Local de Realização 

A 1ª edição do projeto “Pais Ativos”, será realizada no Ginásio Polidesportivo da Escola 

Básica Conde de Vilalva, por ser um espaço amplo que permitirá a realização e 

exemplificação de diversas dinâmicas de grupo para que os intervenientes possam 

posteriormente utilizar nas suas práticas educativas diárias. 

5. Recursos Necessários  

Quadro 30 – Recursos Materiais e Humanos 

Recursos Materiais Recursos Humanos 

• Ginásio Polidesportivo EBCV; 

• Mesas; 

• Cadeiras; 

• Folhas brancas e coloridas; 

• Canetas; 

• Lápis; 

• Projetor; 

• Computador; 

• Tela; 

• Materiais diversos para as atividades 

e dinâmicas a realizar durante as 

sessões. 

• Pais dos alunos de 2.º Ciclo da 

EBCV; 

• Técnicas do SPO do Agrupamento; 

• Técnico/a com formação em 

educação parental; 

• Mediador/a familiar; 

• Mediador/a de conflitos; 

• Psicológico/a da ARS Alentejo; 

• Técnicas da CPCJ de Évora; 

• Professores do Agrupamento de 

Escolas. 

Fonte: Elaboração própria  

6. Parcerias 

• Câmara Municipal de Évora 
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• União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde 
• Projeto CLDS 4G Vidas Ativas 
• Programa Escolhas 
• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Évora (CPCJ) 

• Segurança Social 

• ARS Alentejo 

7. Planificação 

As sessões de educação parental terão a duração de 3 meses, em que será realizada  

uma sessão por semana, com um total de 12 sessões, como mostra o quadro 31. 

Estas sessões serão de caráter temporário, podendo ser aplicadas em outras escolas e 

a pais de alunos de outros ciclos de ensino pertencentes ao Agrupamento de Escolas 

André de Gouveia. Com a realização destas sessões, pretende-se fomentar a aquisição 

de conhecimentos sobre práticas de educação parental e dotar os pais envolvidos de 

estratégias que permitam a melhoria das relações com os seus filhos, privilegiando o 

diálogo e a troca de opiniões, através de técnicas que envolvam a prevenção de 

situações de crise. 

Neste âmbito, vão ser abordadas 6 temáticas consideradas de grande importância, 

tendo em conta as opiniões e repostas obtidas no inquérito por questionário realizado a 

este público-alvo. As temáticas abordadas neste projeto, têm a seguinte ordem: 

estratégias de hábitos e métodos de estudo; práticas baseadas nas rotinas e gestão 

familiar; treino de competências parentais; mediação de conflitos; gestão das emoções 

e parceria entre a escola, a família e a comunidade. 

Com a implementação deste projeto, pretende-se proporcionar uma maior aproximação 

entre pais e filhos, mas também destes com a escola e a comunidade onde se 

encontram inseridos. 

Espera-se que os pais encontrem as respostas a todas as suas dúvidas e anseios e que 

consigam implementar estratégias que promovam o sucesso a nível emocional e escolar 

dos seus filhos.
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 Quadro 31 – Grelha de Planificação das atividades do Projeto “Pais com Vida” 

 

Módulos 

 

Objetivo Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

Atividades 

Recursos  

Indicadores de Avaliação 
H M 

Estratégias de hábitos e métodos de 

estudo 

-Desenvolver atividades promotoras do 

estudo e facilitadoras da aprendizagem 

escolar. 

-Identificar as metodologias adequadas a 

cada situação descrita, que permitam o 

apoio e supervisão parental; 

-Implementar atividades baseadas em 

hábitos e métodos, que incluam a 

vertente da autodisciplina e 

responsabilidade individual. 

-Início da sessão com uma conversa 

sobre a temática; 

-Visualização de um vídeo sobre hábitos 

e métodos de estudo; 

-Explicação da temática com recurso a 

um power point explicativo; 

-Entrega de um manual de consulta 

sobre hábitos e métodos de estudo. 

-Técnicas SPO;  

-EE dos alunos 2.º 

ciclo da EBCV. 

-Tela; 

-Computador; 

-Retroprojetor; 

-Power Point; 

-Manual de apoio 

e de consulta; 

-Folhas brancas: 

-Lápis; 

-Canetas; 

-Mesas; 

-Cadeiras 

-N.º de presenças de cada participante 

no módulo; 

-Realização de uma ficha sobre a 

temática. 

Práticas baseadas nas rotinas e gestão 

familiar 

-Dotar os pais de conhecimentos 

referentes às práticas de gestão familiar 

que permitam uma melhor organização 

da sua vida familiar. 

-Indicar as principais barreiras de 

conciliação da vida laboral e familiar; 

-Implementar práticas promotoras de 

melhoria ao nível da gestão e 

organização familiar. 

-Início da sessão com uma conversa 

sobre a temática; 

-Explicação da temática com recurso a 

um power point explicativo; 

-Elaboração de uma grelha relacionada 

com as rotinas e organização familiar de 

cada participante. 

-Técnico/a com 

formação em 

educação 

parental; 

-Técnicas do 

SPO; 

-Tela; 

-Computador; 

-Retroprojetor; 

-Power Point; 

-Manual de apoio 

e de consulta; 

-Folhas brancas: 

-Lápis; 

-N.º presenças de cada participante no 

módulo; 

-Avaliação da grelha de trabalho 

realizada pelos participantes. 
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-Canetas; 

-Mesas; 

-Cadeiras; 

-Manual de apoio 

e de consulta. 

Treino de competências parentais 
-Dotar os pais de melhores 

conhecimentos e práticas parentais. 

-Desenvolver o treino de boas práticas no 

âmbito das competências parentais; 

-Partilhar experiências e conhecimentos 

referentes às práticas parentais entre os 

presentes. 

 

-Início da sessão com uma conversa 

sobre a temática; 

-Treining Group (método ativo, com o 

objetivo de promover uma mudança nas 

atitudes e comportamentos dos 

participantes. 

-Mediador/a 

familiar; 

-Técnicas do 

SPO. 

-Tela; 

-Computador; 

-Retroprojetor; 

-Power Point; 

-Manual de apoio 

e de consulta; 

-Folhas brancas: 

-Lápis; 

-Canetas; 

-Mesas; 

-Cadeiras 

-N.º presenças de cada participante no 

módulo; 

-Nível de desempenho no Treining 

Group. 

Mediação de conflitos 

-Capacitar os participantes de 

conhecimentos práticos que lhes 

permitam utilizar numa situação de 

conflito. 

-Perceber o regime jurídico relacionado 

com o direito da família, no âmbito da 

mediação de conflitos; 

-Adquirir conhecimentos relacionados 

com a comunicação não violenta e a 

educação para a cidadania; 

- Aprender as técnicas para mediar os 

mais diversos. 

-Início da sessão com uma conversa 

sobre a temática; 

-Teste diagnóstico relacionado com a 

temática; 

--Explicação da temática com recurso a 

um power point explicativo; 

-Entrega de manual de apoio sobre o 

tema; 

--Treining Group (método ativo, com o 

objetivo de promover uma mudança nas 

-Mediador/a 

familiar; 

-Mediador/a de 

conflitos; 

-Técnicas do 

SPO; 

-Técnicas CPCJ. 

-Tela; 

-Computador; 

-Retroprojetor; 

-Power Point; 

-Manual de apoio 

e de consulta; 

-Folhas brancas: 

-Lápis; 

-Canetas; 

-N.º presenças de cada participante no 

módulo; 

-Nível de desempenho no Treining 

Group. 
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Fonte: Elaboração própria

atitudes e comportamentos dos 

participantes. 

-Mesas; 

-Cadeiras 

Gestão das emoções 

-Capacitar os participantes de 

conhecimentos referentes à inteligência 

emocional de forma a ser possível utilizá-

las no seu dia-a-dia. 

-Promover a resiliência e a 

autoconsciência a nível emocional; 

-Perceber toda a envolvente das 

emoções, permitindo um melhor controlo 

sobre as mesmas; 

-Aplicar técnicas e instrumentos que 

permitam o desbloqueio das emoções. 

-Início da sessão com uma conversa 

sobre a temática; 

-Explicação da temática com recurso a 

um power point explicativo; 

--Entrega de manual de apoio sobre o 

tema; 

-Realização de um exercício prático 

sobre a temática. 

-Psicólogo/a da 

ARS Alentejo; 

Mediador/a de 

conflitos; 

-Técnicas do 

SPO. 

-Tela; 

-Computador; 

-Retroprojetor; 

-Power Point; 

-Manual de apoio 

e de consulta; 

-Folhas brancas: 

-Lápis; 

-Canetas; 

-Mesas; 

-Cadeiras 

-N.º presenças de cada participante no 

módulo; 

-Nível de desempenho na realização do 

exercício prático. 

Parceria entre a escola e a família 

-Promover a aproximação entre a família 

e a escola em prol do sucesso escolar 

das crianças. 

-Aumentar o rendimento escolar das 

crianças; 

-Proporcionar um maior envolvimento 

das famílias nas atividades realizadas 

pela escola.  

 

-Início da sessão com uma conversa 

sobre a temática; 

-Explicação da temática com recurso a 

um power point explicativo; 

-Entrega de manual de apoio sobre o 

tema; 

-Realização de um trabalho com 

apresentação sobre o tema. 

-Técnicas do 

SPO; 

-Professores do 

Agrupamento. 

-Tela; 

-Computador; 

-Retroprojetor; 

-Power Point; 

-Manual de apoio 

e de consulta; 

-Folhas brancas: 

-Lápis; 

-Canetas; 

-Mesas; 

-Cadeiras 

-N.º presenças de cada participante no 

módulo; 

-Nível de desempenho na realização e 

apresentação sobre o tema. 
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8. Cronograma 
Quadro 32 – Cronograma do projeto “Pais Ativos” 

Fonte: Elaboração própria 

9. Duração do Projeto 

O projeto terá a duração de 3 meses, sendo realizada uma sessão a cada semana, ou 

seja, 4 sessões por mês, que dá um total de 12 sessões a realizar. O horário será pós-

laboral, todas as sextas-feiras entras as 19h-21h. 

10. Avaliação  

Em relação ao processo de avaliação, o mesmo é considerado como  

(…) um elemento constitutivo de qualquer processo educativo e está presente 
em todo o esboço de uma intervenção, desde a identificação de necessidades 
até aos objetivos traçados para a intervenção, o processo da sua realização 
ou execução e a etapa final dos resultados (…) (Serrano, 2008, 81). 

Neste sentido, a avaliação do projeto “Pais Ativos”, será realizada no fim da 

sua implementação e terá como objetivos perceber as aprendizagens 

Temáticas   
                          

                                                            
Meses  

Março Abril maio 
1ª 

sem 
2ª 

sem 
3ª 

sem 
4ª 

sem 
1ª 

sem 
2ª 

sem 
3ª 

sem 
4ª 

sem 
1ª 

sem 
2ª 

sem 
3ª 

sem 
4ª 

sem 

Estratégias de 
hábitos e 

métodos de 
estudo 

            

Práticas 
baseadas nas 

rotinas e gestão 
familiar 

            

Treino de 
competências 

parentais 

            

Mediação de 
conflitos 

 
 

            

Gestão das 
emoções 

 
 

            

Parceria entre a 
escola, a família 
e a comunidade 
 

            



97 
 

adquiridas pelos formandos, a adequação das sessões às suas necessidades, 

bem como as sugestões de melhoria, que irão permitir aumentar a qualidade 

desta iniciativa. 

Esta avaliação, será feita com base nos indicadores de avaliação pré-definidos 

em cada módulo, como consta no quadro 31, será tida em conta 

essencialmente as presenças, a adequação da participação nos exercícios 

práticos e escritos para ser possível definir a avaliação final de cada 

participante. 

No final da última sessão do plano de educação parental ministrado, será 

aplicada uma ficha para avaliar o grau de satisfação dos inquiridos e possíveis 

sugestões para melhoria do projeto de intervenção aplicado.    
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Considerações Finais 

Com a realização do presente trabalho de investigação, foi possível para a 

investigadora obter mais conhecimentos sobre a temática da educação 

parental em contexto escolar, nomeadamente sobre a importância que a 

relação entre a escola e a família pode ter para a promoção do desempenho 

escolar das crianças. 

Essa relação deve ser fomentada por ambas as partes através da participação 

em diversas atividades e iniciativas realizadas no contexto escolar. A relação 

entre a escola e a família é um dos objetos de trabalho das equipas 

multidisciplinares que exercem funções nos Agrupamentos de Escolas de todo 

o País, sendo compostas por um diverso número de técnicos especializados 

(Assistentes Socias, Psicólogos, Educadores Sociais, Animadores 

Socioculturais, etc…), que focam a sua intervenção na melhoria das condições 

sociais e familiares de todos os alunos, sendo a família um fator de grande 

relevância para alcançar o sucesso das intervenções realizadas por estas 

equipas. 

O objetivo fundamental desta investigação, prende-se em perceber o impacto 

das práticas de educação parental na adaptação e sucesso escolar das 

crianças, tendo um especial enfoque nos alunos de 2.º ciclo da Escola Básica 

Conde de Vilalva, situada na cidade de Évora. 

Para que fosse possível obter as respostas que a investigadora pretendia, foi 

elaborado um instrumento de recolha de dados, que incidiu num inquérito por 

questionário composto por perguntas abertas, fechadas e escalonadas sobre a 

temática escolhida. 

A amostra escolhida foi de âmbito não probabilística por conveniência, uma vez 

que os participantes não foram escolhidos de forma aleatória, sendo todos eles 

os encarregados de educação dos alunos de 2.º ciclo da Escola Básica Conde 

de Vilalva. O instrumento de recolha de dados foi aplicado à amostra escolhida 

via plataforma digital Google Forms, devido aos constrangimentos provocados 

pela pandemia de covid-19. 

Com base nas informações obtidas após a aplicação do inquérito por 

questionário, pode-se caraterizar a amostra, verificando-se que dos 71 

inquiridos, 61 correspondem ao género feminino e apenas 10 ao género 
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masculino, estando as mulheres designadas como as principais responsáveis 

pela educação dos filhos. 

A maioria das idades rodam a faixa etária dos 36 aos 45 anos, sendo que em 

relação ao emprego, apenas 3 participantes estavam a passar por uma 

situação de desemprego. Os agregados familiares, na sua maioria são 

compostos por cerca de 2 filhos, estando as famílias numerosas em menor 

dimensão representadas neste estudo. 

Em relação às competências parentais facilitadoras da adaptação e sucesso 

escolar das crianças, conclui-se que a maioria dos participantes tem hábitos e 

práticas que promovem o sucesso escolar dos seus filhos, nomeadamente na 

realização de atividades fora das suas rotinas diárias, promoção do diálogo e 

do elogio como formas de educar, a aproximação e o contacto com a escola e 

todas as suas envolventes, a preocupação em perceber quais as necessidades 

que os seus filhos têm e a forma de os ajudar a superar as mesmas. 

Todos estes fatores são essenciais, e têm um caráter que permite a promoção 

das aprendizagens e consequente sucesso escolar das crianças envolvidas no 

estudo. 

Ressalva-se que muitos pais, sentem dúvidas relacionadas ao seu 

desempenho parental, sentem falta de disponibilidade para estarem mais 

tempo com os filhos devido às suas exigências laborais, sendo estes fatores 

considerados os maiores constrangimentos no processo de parentalidade dos 

inquiridos. 

De acordo com os fatores mencionados, verificou-se que a maioria dos 

participantes está disponível para participar num plano de educação parental 

ministrado pela escola que os seus filhos frequentam, para assim ser possível, 

obterem mais conhecimentos sobre as práticas de educação parental, de forma 

a encontrarem estratégias que melhorem as suas relações familiares e que 

acima de tudo promovam o sucesso escolar destas crianças. 

No final deste trabalho, foi realizado um esboço de um plano de educação 

parental denominado de “Pais Ativos”, que consiste num conjunto de 12 

sessões inseridas em 6 módulos lecionados por diversos técnicos pertencentes 

às entidades locais que colaboram diariamente com este agrupamento de 

escolas, de forma a proporcionar 3 meses de companheirismo, partilha e 

entreajuda. 
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Os constrangimentos verificados com a realização deste trabalho relacionam-

se com o facto de os inquéritos não terem sido aplicados de forma presencial 

o que dificultou o contacto e a aproximação dos participantes. Outro fator 

identificado como constrangimento, prende-se com o facto desta investigação 

apenas ter sido realizada num semestre letivo, sendo considerado tempo 

insuficiente para a conclusão de uma investigação académica. 

Ressalvasse a disponibilidade da direção do agrupamento de escolas para 

receber o presente estudo numa das suas escolas, sendo este fator 

considerado de grande importância para a investigadora, tendo facilitado o 

contacto com os diretores de turma dos alunos de 2.º ciclo. 

No futuro, a investigadora pretende realizar mais estudos relacionados com a 

educação parental em contexto escolar, existindo uma vontade de estudar as 

práticas parentais promotoras da adaptação e sucesso escolar de alunos de 

1.º e 3.º ciclo do ensino básico, de forma a ser possível comparar os resultados 

obtidos. 
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Anexo I – Resposta da Diretora do Agrupamento de Escolas 
André de Gouveia ao pedido da investigadora para a elaboração 
do estudo 
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Apêndice I – Pedido de colaboração à Diretora do Agrupamento de Escolas 
André de Gouveia para a realização da investigação 

 

Évora, 11 de abril de 2022 

Exma. Sra. Diretora, xxxxxxxxxxxx 

O meu nome é Alexandra Guerreiro Silvestre, sou estudante do Mestrado em 

Serviço Social – Riscos Sociais e Desenvolvimento Local lecionado na Escola 

Superior de Educação de Beja do Instituto Politécnico de Beja. 

Neste momento, encontro-me a desenvolver uma investigação com o tema: O 

impacto das práticas de educação parental na adaptação e sucesso escolar das 

crianças. O caso dos alunos de 2.º ciclo da Escola Básica Conde de Vilalva, sob 

a orientação científica da Professora Doutora Paula Godinho. 

Os objetivos específicos desta investigação, são: Identificar as políticas de apoio 

à parentalidade existentes em Portugal; Identificar as competências e práticas 

parentais dos pais, facilitadoras da adaptação e sucesso escolar dos seus filhos; 

Analisar o potencial da formação parental na Escola Básica Conde de Vilalva, 

em Évora. 

Os dados serão recolhidos através de inquéritos por questionário realizados via 

email aos encarregados de educação dos alunos de 2.º ciclo da Escola Básica 

Conde de Vilalva, com a devida informação dos Diretores de cada turma 

envolvida na investigação. Os dados recolhidos serão mantidos confidenciais e 

a colaboração dos Encarregados de Educação será realizada mediante 

consentimento informado, respeitando os princípios éticos e deontológicos de 

investigação em ciências sociais 

Face ao exposto, solicito a sua autorização de V.Ex.ª para recolher os dados 

junto dos encarregados de educação dos alunos do 2.º ciclo da Escola Básica 

Conde de Vilalva. 

Certa que o seu contributo me irá ajudar a desenvolver este estudo, agradeço 

antecipadamente a sua colaboração e disponibilidade. 
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Apêndice II – E-mail enviado à Diretora do Agrupamento de Escolas André 
de Gouveia a solicitar a realização do estudo  
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Apêndice III – Pedido de colaboração aos Encarregados de Educação dos 
alunos de 2.º Ciclo da Escola Básica Conde de Vilalva para responderem 
ao inquérito por questionário 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Bacelo_e_Senhora_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_%C3%89vora_(S%C3%A3o_Mamede,_S%C3%A9,_S%C3%A3o_Pedro_e_Santo_Ant%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Malagueira_e_Horta_das_Figueiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_da_Gra%C3%A7a_do_Divor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Freguesias_de_Nossa_Senhora_da_Tourega_e_Nossa_Senhora_de_Guadalupe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_de_Machede
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bento_do_Mato
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2. Preocupo-me em conversar com filho(a) sobre a sua 
realidade escolar. 

1 2 3 4 5 

3. Em casa, o meu filho(a) tem horários rígidos (ver 
televisão, trabalhos de casa, brincar, hora de dormir, etc.) 1 2 3 4 5 

4. Ajudo o meu filho(a) na realização dos seus trabalhos 
de casa. 

1 2 3 4 5 

5. Em casa, o meu filho(a) tem um local próprio para que 
possa estudar e fazer os TPC 1 2 3 4 5 

6. Elogio o meu filho(a) sempre que apresenta 
comportamentos adequados e cumpre as regras 1 2 3 4 5 

7. Castigo o meu filho(a) sempre que este apresenta 
comportamentos desadequados ou incumpre as regras  1 2 3 4 5 

8. Considero que o diálogo é a melhor estratégia para 
educar o meu filho(a)  1 2 3 4 5 

9. A melhor forma de educar o meu filho(a) é obrigá-lo a 
respeitar as regras  1 2 3 4 5 

10. O meu filho(a) é livre para escolher quando quer 
brincar ou quando quer fazer os TPC 1 2 3 4 5 

11. Manifestar afetos positivos torna o meu filho (a) uma 
criança mais segura e confiante  1 2 3 4 5 

12. Estímulo o meu filho(a) a partilhar os seus receios 
escolares com a família  1 2 3 4 5 

13. Preocupo-me em perceber quais as principais 
dificuldades sentidas pelo meu filho(a) ao nível escolar 1 2 3 4 5 

14. Considero que é um papel apenas da escola encontrar 
estratégias para o meu filho(a) superar as suas 
dificuldades 

1 2 3 4 5 

15. Estou em permanente contacto com a escola do meu 
filho(a) 1 2 3 4 5 

16. Considero importante a participação dos pais nas 
atividades desenvolvidas na escola. 1 2 3 4 5 

17. Uma boa relação entre a escola e a família contribui 
para o sucesso escolar do meu filho (a) 1 2 3 4 5 

 

Responda por palavras suas: 

18. Considera o seu estilo parental adequado às necessidades do seu filho? Justifique. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

19. Quais considera ser os seus pontos fortes e os seus pontos fracos ao nível 

competências parentais? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

20. Em que medida considera que seria importante a Escola Conde de Vilalva desenvolver 

um plano de Educação Parental? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

21. Se isso acontecesse, teria interesse e disponibilidade em participar? 

______________________________________________________________________ 

 

Fim. Obrigada pela sua colaboração! 


