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INTRODUÇÃO  

 

        A Escola é entendida como Centro de Mudança das Práticas Educativas, onde todos os 

elementos do sistema educativo se encontram para interagir determinando a qualidade do 

processo ensino aprendizagem.  

        É ao nível da escola que se podem seguir correctamente os principais problemas que 

afectam a qualidade do ensino (absentismo dos alunos e dos professores, má utilização dos 

recursos humanos e materiais, práticas pedagógicas deficientes, etc.). Por este motivo, a 

escola deve trabalhar com afinco juntamente de todos os seus parceiros para garantir a 

melhoria da qualidade do ensino. 

        A aposta numa educação de qualidade passa-se pela aliança sólida e profícua entre a 

escola, família e comunidade, isto é, implicação da comunidade educativa na gestão da 

escola. 

        Por outro lado, esta aliança forte entre a escola, família e comunidade vai permitir a 

mudança de atitudes e comportamentos a todos os níveis, na medida em que tudo é pensado e 

planificado em torno de um objectivo comum que é preparar cidadãos responsáveis, 

inteligentes, criativos e inovadores, capazes de transformar a si próprio e a sociedade 

positivamente. 

Falar, hoje, da participação dos pais e ou encarregados de educação na escola é pouco 

problemático pois, normalmente, o tema suscita, de imediato, um enorme consenso. 

Entretanto, como afirma Jorge Lima, frequentemente este consenso é algo equívoco, 

porquanto favorece o esquecimento da diversidade de formas que esta participação pode 

assumir.
1
  

        Neste contexto, decidimos trabalhar O TEMA RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA 

COMUNIDADE, tendo sido escolhido como objectivo principal contribuir para o 

fortalecimento da relação escola família comunidade e elegemos como objecto de estudo a 

escola do Ensino Básico Hermann Gmeiner (SOS) da Praia. 

                                                 
1
 Jorge Lima: Pais e professores um desafio à cooperação p.133 
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        O presente trabalho estrutura-se em três capítulos: O primeiro dedicado ao Marco 

teórico conceptual que subdivide-se em Paradigmas de escola, participação e comunidade, 

Gestão participativa, Tipos de participação e Tipos de envolvimentos das famílias na gestão 

das escolas, Vantagens da participação dos pais e ou encarregados de educação na gestão da 

escola, O curriculum e a parceria família-escola, Papel do supervisor na relação escola 

família, o segundo a Problematização, população e opções metodológicas, o terceiro 

Apresentação de resultados do estudo de caso, contém a Caracterização da amostra, 

Metodologia do estudo de caso, Apresentação dos resultados, Análise dos resultados, 

Discussão dos resultados, Possíveis estratégias básicas que podem servir para uma boa 

relação escola-família e Considerações finais. 

        Para a realização do trabalho, baseamos em estudos feitos por diferentes autores, uso de 

textos em formato digital e optamos pelas abordagens qualitativa e quantitativa, tendo sido 

elaborados, para o efeito, quatro questionários dirigidos aos pais e ou encarregados de 

educação, à gestora da escola, aos alunos da 3ª fase e aos professores. 
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I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

        O Direito à Educação, à escala planetária, é considerado um dos mais importantes 

Direitos Humanos, tendo sido proclamado no ordenamento constitucional de numerosos 

países como um Direito Fundamental dos Cidadãos. 

        Na verdade a massificação da educação é um fenómeno mundial que deriva do 

reconhecimento da educação/formação como uma exigência incontornável para a promoção 

de um efectivo desenvolvimento humano.
2
 

        Este fenómeno tem levado a reformas profundas dos sistemas educativos, de modo a 

assegurar-se a garantia do acesso equitativo aos diversos níveis de ensino de forma 

sustentável, participativa e com elevados níveis de qualidade. 

        Em todos os países, é hoje, reconhecido que a obra educativa não é uma tarefa exclusiva 

do Estado, mas de toda a sociedade. 

        Cabo Verde não tem estado alheio ao processo de massificação do ensino e aos desafios 

que coloca, principalmente em termos de resposta sustentável e com a necessária qualidade 

às demandas da sociedade. 

        É certo que esta aposta, pressupõe uma intensificação da participação das famílias na 

cena educativa cabo-verdiana, nomeadamente na reorganização do sistema de gestão das 

escolas, possibilitando uma positiva ligação aos resultados escolares dos alunos, no 

melhoramento da escola em todos os domínios e no desenvolvimento da própria comunidade 

onde ela está inserida.
3
 

        De um modo geral, parece existir hoje um relativo consenso quanto às vantagens das 

relações entre a escola e a família para uma correcta escolarização dos alunos. Contudo, 

durante muito tempo as regras e a natureza destas relações eram exclusivamente determinadas 

pelas autoridades escolares que viam nos pais uns auxiliares ou colaboradores da acção 

educativa da escola, e nunca uns «parceiros» e «co-decisores». 

O autor Pedro Silva, no livro intitulado pais e professores um desafio a cooperação, 

2002, afirma que a relação entre a escola e as famílias constitui uma relação complexa, onde 

                                                 
2
 Declaração Mundial de Educação Para Todos 

3
 Decreto lei 77/ 94, B.O n º 42 de 27 de Dezembro 
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podemos considerar duas vertentes designadamente a escola (todas as actividades levados a 

cabo na escola, individuais ou colectivas, por iniciativas dos professores, dos pais e dos 

alunos) e o lar (actividades escolares desempenhadas em casa pelo aluno) e duas dimensões 

de actuação – a individual (actividades levadas a cabo por cada pai ou docente e ou mesmo o 

aluno, nomeadamente encontros, telefonemas, notas escritas) e a colectiva (actividades 

ligadas a sindicalização, associações de pais, integração nos órgãos e grupos da escola.).
4
  

 

        Para fundamentar os direitos dos pais nesta matéria, três tipos de argumentos têm sido 

utilizados: 

 A responsabilidade legal dos pais na educação dos filhos.  

 Os direitos que devem possuir, como contribuintes e utilizadores de um serviço 

público com fins sociais como é a escola.  

 As vantagens que resultam da articulação entre as práticas educativas familiares e as 

actividades escolares.
5
  

        Em Cabo Verde, e ao nível do estabelecimento de ensino, a participação dos pais ainda é, 

em geral, muito limitada. De um ponto de vista formal-legal, a sua participação está confinada 

à presença de seus representantes no Conselho do Pólo e no direito de serem informados sobre 

a escolarização dos filhos.
6
 

        Na verdade, é na medida em que os pais se integram na escola como co-educadores que 

devem participar nas estruturas formais e informais de gestão quotidiana da escola, 

independentemente do direito que lhes assiste, sempre, de acompanhar a escolarização dos 

seus filhos e exercer o controlo democrático sobre o funcionamento da escola. 

        Por isso, se queremos desenvolver nas escolas uma «cultura de participação» que abranja 

os pais, devemos criar condições para que um número cada vez maior e diversificado de pais 

possa ter um papel de relevo e intervenção no regular funcionamento e vida da escola. Só 

assim eles farão parte de uma mesma «comunidade educativa», e só assim será possível 

encontrar representantes qualificados para integrarem as diversas estruturas de decisão.
7
 

        Neste particular, o trabalho em equipa constitui uma das estruturas de base da gestão 

participativa. Esta metodologia de trabalho permite, no dizer de Bell (1992) que “um grupo de 

pessoas trabalha em conjunto, com base em percepções partilhadas, propósitos comuns, 

                                                 
4
 Pedro Silva, Pais e professores um desafio a cooperação pp.97, 98e 99, 2002 

5
 João Barroso. Cadernos de Organização e Gestão Curricular-5ª Editora  

6
 Lei de bases do sistema educativo 

7
 Gabriel,Carron, e Ta Hgoc Chau. 1998. La Qualité de L’école Primaire dans les Contextes de 

Développement Différents. Paris: Edition UNESCO. 

 

http://www.iie.min-edu.pt/edicoes/livros/ccoge/index.htm
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acordo sobre os procedimentos a adoptar, compromisso, cooperação, e aceitação de que as 

eventuais discordâncias devem ser resolvidas através de uma discussão franca e aberta.”  

        Numa escola, as equipas podem ser criadas para diversos fins, terem as durações variadas 

e serem compostas por uma só categoria de membros ou por pluralidade de categorias. Podem 

existir equipas agregando professores, trabalhadores não docentes, pais e alunos para 

elaborarem propostas sobre os mais diversos assuntos (definição de objectivos e políticas, 

regulamentos, resolução de problemas, etc.). ou então, serem criadas equipas de projecto, 

homogéneas ou heterogéneas do ponto de vista dos seus componentes, em função da natureza 

dos projectos a realizar. 

        As equipas devem constituir, sempre que possível, um espaço e uma oportunidade para 

associar os alunos e os pais ao trabalho escolar (quer na sua acepção de trabalho ligado ao 

processo de ensino, quer na sua acepção mais ampla de trabalhado realizado na e para a 

escola). Elas podem, por exemplo, ser um óptimo meio de um grupo de pais e professores 

articular as práticas educativas escolares e familiares, ou de professores e alunos, organizarem 

actividades da «área escola»; ou de um grupo misto (professores, pessoal não docente, alunos, 

pais) programarem e executarem uma intervenção de melhoramento da escola ou gerir em 

conjunto um determinado serviço, como o bar, ou o centro de recursos, etc. 

        Sendo a escola uma instituição organizada e integrada na comunidade, ela deve 

desempenhar uma função pró-activa de súbita importância na formação, transformação e 

desenvolvimento do capital social. 

        Pensar a escola de hoje é reflectir a sociedade nas vertentes social, económico e pessoal. 

        A relação escola, família e comunidade carece de melhoria, pois constata-se quase que 

um divórcio entre elas. As escolas, muitas vezes, não fomentam nem facilitam o 

intercâmbio de experiências com outras escolas e com o meio em que estão inseridas, não 

promovem a procura de soluções inovadoras, nem proporcionam uma participação efectiva 

dos pais e encarregados de educação na gestão escolar.
8
 

                                                 
8
 Ramiro Marques: Educar com os pais 
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1. PARADIGMAS DE ESCOLA, COMUNIDADE E PARTICIPAÇÃO  

 

        Escola é a principal instituição para a transmissão e aquisição de conhecimentos, 

valores e habilidades, por isso deve ser tida como o bem mais importante de qualquer 

sociedade.
9
 

        Escola – instituição social que tem o encargo de educar, segundo planos sistemáticos, 

os indivíduos nas diferentes idades da sua formação, casa ou estabelecimento onde se 

ministra o ensino.
10

 

        Escola é uma instituição educativa fundamental onde são organizadas, 

sistematicamente, actividades práticas de carácter pedagógico.
11

  

        Para Gary Marx, (in Azevedo, 1994,p.147) a escola é verdadeiramente uma instituição 

de último recurso, após a família, comunidade e a igreja terem fracassado.
12

 

        Comunidade é um conjunto de pessoas que vive num determinado lugar e ligado por 

um ideal e objectivos comuns
13

. 
 

        Participação – de acordo com a etimologia da palavra, participação origina-se do latim 

"participatio" (pars + in + actio) que significa ter parte na acção. Para ter parte na acção é 

necessário ter acesso ao agir e às decisões que orientam o agir. "Executar uma acção não 

significa ter parte, ou seja, responsabilidade sobre a acção. E só será sujeito da acção quem 

puder decidir sobre ela"
14

 

        A participação é «um modo de vida» que permite resolver favoravelmente a tensão 

sempre existente entre o individual e o colectivo, a pessoa e o grupo, na organização. 

        A participação deve ser vista como um processo permanente de estabelecer um 

equilíbrio dinâmico entre: a autoridade delegada do poder central ou local na escola; as 

competências profissionais dos professores (enquanto especialistas do ensino) e de outros 

trabalhadores não docentes; os direitos dos alunos enquanto «autores» do seu próprio 

crescimento; e a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos.
15

  

                                                 
9
  Ramiro Marques: Educar com os pais 

10
  Módulo de formação escola comunidade p.15 

11
  Educação um tesouro a descobrir, p.192 

12
 A (s)Vida do Professor escola família.p.70 Julho de 2003 

13
  Módulo escola comunidade, 2002-2003,IP/MEC 

14
  Benincá, 1995, p. 14 

15
  Nova Escola, Abril de 2003 
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        Como diz Libâneo (2001), a participação é fundamental por garantir a gestão 

democrática da escola, pois é assim que todos os envolvidos no processo educativo da 

instituição estarão presentes, tanto nas decisões e construções de propostas, (planos, 

programas, projectos, acções, eventos) como no processo de implementação, 

acompanhamento e avaliação. 

        Para Luck et al (1998), a participação tem como característica fundamental a força de 

actuação consciente, pela qual os membros de uma unidade social reconhecem e assumem 

seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica, da cultura da unidade social, a 

partir da competência e vontade de compreender, decidir e agir em conjunto.  

 

2. GESTÃO PARTICIPATIVA  

 

        Segundo Roberto Carneiro, a educação é um empreendimento humano-intensivo, 

assente na qualidade da comunicação entre pessoas (professores, funcionários, gestores, 

técnicos, alunos, pais de alunos, instituições, membros da comunidade). Qualidade reflecte 

boas sintonias entre escolas e a comunidade educativa, a gestão e as instituições e os demais 

segmentos da Educação. É claro que, qualidade, inclui o cumprimento dos currículos 

mínimos, perdas mínimas de alunos e a capacidade efectiva de ensinar e promover por mérito 

os alunos. Mas para que se alcance os pontos desejados é necessário qualidade de 

comunicação entre professores e seus alunos, entre professores, gestor e instituições, entre a 

escola e as famílias dos alunos e a comunidade educativa etc.  

        De facto, a comunicação é um factor chave para garantir a qualidade de funcionamento 

de qualquer sistema e esta deve ser feita nos dois sentidos, isto é, na vertical e na horizontal, 

permitindo deste modo a interacção entre os actores. 

        Neste particular, ao gestor escolar, cabe-lhe o papel de dinamizar a comunicação na sua 

escola, para que juntamente dos seus parceiros, possa inovar e transformar a instituição que 

lhe foi confiada. Por outro lado, o gestor, como um agente de mudança, deve fomentar a 

participação e o envolvimento da comunidade educativa
16

 para orientar as intervenções mais 

adequadas à actualização e melhoria da escola. Ele é um líder participativo que combina 

diferentes estilos de acção e busca novas formas de liderança para alcançar os objectivos 

almejados pela escola e pela sociedade. 

                                                 
16

 A comunidade educativa abrange gestores, gestores adjuntos, membros do Conselho de Pólo e do 

Núcleo Pedagógico, pais e ou encarregados de educação, organizações religiosas, associações, Câmara 

Municipal, grupos organizados. 
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        Segundo Matos, 1996, o gestor da escola tem como funções básicas integrar suas equipas 

e desenvolver talentos. São as ideias e motivações, os componentes da liderança, que incluem:  

 Descoberta e desenvolvimento do potencial humano, isto é, de talentos;  

 Estímulo à participação e à criatividade;  

 Produção ou circulação de informações actualizadas e úteis sobre a escola e o 

sistema educacional;  

 Criação de clima propício à integração das equipas, por meio da circulação e 

debate de ideias e da busca de verdades e objectivos comuns;  

 Exercício regular da delegação de autoridade para aumentar a força e experiência 

da equipa;  

 Avaliação de desempenho para que cada um veja reconhecido o seu esforço e 

verifique suas perspectivas de crescimento profissional;  

 Treinamento contínuo, visando o desenvolvimento de atitudes e habilidades.  

        O mesmo autor defende que o gestor deve ser capaz de combinar os vários estilos de 

liderança,
17

 para garantir o sucesso da escola no que tange as suas metas traçadas juntamente 

com a Comunidade Educativa. Essa combinação desses estilos oferece ao gestor uma ampla 

gama de opções de liderança participativa; isto é, de acções que podem ser compartilhadas 

com sua equipa e a comunidade externa da escola. No conjunto de acções possíveis a partir da 

combinação dos vários estilos de liderança indicados, há diferentes graus de autoridade 

utilizados pelo líder e diferentes graus de liberdade atribuídos pelo líder à equipa escolar e à 

comunidade externa. 

        O gestor e a equipa escolar partilham da tomada de decisões dentro de limites presentes. 

Ele deve estar sempre actualizado e informado, pois o seu comportamento é uma referência 

para a equipa e sua influência é também exercida por meio de processo educativo. A sua 

atitude estabelece o padrão de desempenho e de relacionamentos interpessoais da escola. O 

seu comportamento determina, em boa medida, o clima da escola, que pode ou não motivar a 

integração das equipas.
18

  

        Mais do que um administrador que cuida de orçamentos, calendários, vagas e materiais, 

quem dirige a escola precisa ser um educador. E isso significa estar ligado ao quotidiano da 

sala de aula, conhecer alunos, professores, pais e a comunidade educativa. Só assim ele se 

torna um líder, e não apenas alguém com autoridade burocrática.  

                                                 
17

 Estilo participativo, Estilo perceptivo/flexível, Estilo participativo /negociador, Estilo inovador 
18

 Chiavenato, A. Teoria Geral da Administração. SP.: McGraw-Hill, 1983. 
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        Para António Carlos Gomes da Costa, pedagogo e consultor, há três perfis básicos 

nessa função:  

 O administrador escolar — mantém a escola dentro das normas do sistema 

educacional, segue portarias e instruções, é exigente no cumprimento de prazos;  

 O pedagógico — valoriza a qualidade do ensino, o projecto pedagógico, a 

supervisão e a orientação pedagógica e cria oportunidades de capacitação docente;  

 O sócio-comunitário — preocupa-se com a gestão democrática e com a 

participação da comunidade, está sempre rodeado de pais, alunos e lideranças do 

bairro, abre a escola nos finais de semana e permite trânsito livre em sua sala.  

        Como é muito difícil ter todas essas características, o importante é saber equilibrá-las, 

com colaboradores que tenham talentos complementares. Delegar e liderar devem ser as 

palavras de ordem.  

        O bom gestor é sensível às necessidades da comunidade, envolve a comunidade 

educativa na tomada de decisões, desenvolve talentos, facilita o trabalho da equipa, procura 

consensos, incentiva iniciativas inovadoras, elabora planos diários e de longo prazo visando à 

melhoria da escola, gere os recursos financeiros e humanos, assegura a participação da 

comunidade e envolve todos os intervenientes da educação na busca de soluções viáveis para 

os problemas da escola e da comunidade.
19

  

 

2.1. TIPOS DE PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DAS ESCOLAS 

 

        No domínio das teorias da administração em geral, a gestão participativa corresponde a 

um conjunto de princípios e processos que defendem e permitem o envolvimento regular e 

significativo dos trabalhadores na tomada de decisão. 

        O gestor é o maior responsável pela gestão da escola, mas não pode deixar de procurar a 

participação das comunidades interna e externa, principalmente, quando se busca parcerias 

para construir a autonomia da escola. A autogestão da escola é uma proposta altamente 

benéfica se for assumida com competência técnica e política por todos os agentes educativos e 

pela comunidade, agindo de forma sistémica
20

. 

        Hallack, citado por Valerien e Dias (1993), associa as seguintes vantagens à adopção da 

autogestão da escola:  

                                                 
19

 Nova Escola, Abril de 2003 
20

 Sistémica – o todo é superior a soma das partes, em que o produto ou resultado é conseguido pela 

interacção de todos os elementos no tempo e no espaço. 
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 Autonomia crescente na tomada de decisões, com a eliminação do controle 

burocrático centralizado;  

 Capacidade de mobilizar recursos e grande flexibilidade na utilização dos recursos 

financeiros;  

 Participação crescente dos diferentes sectores e actores na tomada de decisão;  

 Capacidade crescente para a inovação, criatividade e experimentação;  

 Possibilidade de programar e realizar economias e investimentos em resultados de 

médio e longo prazos.  

        O autor sintetiza as características da autogestão escolar em três palavras: autonomia, 

participação e auto-controlo
21

. 

 

2.1.1. PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

        Quando se fala de gestão participativa (e independentemente de outros contextos, níveis e 

destinatários da participação) está-se a falar essencialmente do envolvimento dos 

trabalhadores na gestão, o que no caso das escolas, quer dizer, em primeira linha, dos 

professores, na medida em que estes constituem, em princípio, uma força de trabalho 

especializada e qualificada. 

        Por um lado, numa organização como a escola, a gestão é uma dimensão do próprio acto 

educativo. Definir objectivos, seleccionar estratégias, planificar, organizar, coordenar, avaliar 

as actividades e os recursos, ao nível da sala de aula, ou ao nível da escola no seu conjunto, 

são tarefas com sentido pedagógico e educativo evidentes. Essas tarefas não podem, por isso, 

ser dissociadas do trabalho docente e subordinarem-se a critérios extrínsecos, meramente 

administrativos. Por outro lado, a redefinição da profissão docente e as próprias mudanças nos 

modelos e práticas de ensino, a que se tem vindo a assistir nos últimos anos, têm valorizado a 

abordagem do professor como «um gestor de situações educativas». O professor já não é o 

que transmite conhecimentos aos alunos, mas o que cria as condições necessárias para que 

estes aprendam. Ele é, portanto um organizador e disponibilizador de recursos, em conjunto 

                                                 
21

 Autonomia permite à escola buscar soluções próprias e mais adequadas às necessidades e aspirações 

dos alunos, de suas famílias e da própria equipa escolar. 

Participação abre espaço para processos decisórios participativos e mais capazes de captar e incorporar 

recursos (energia, tempo, competências) da comunidade de alunos e professores, funcionários, pais de alunos e 

outras pessoas genuinamente interessadas no bom desempenho da escola. 

Auto-controlo permite avaliar processos e resultados, o que, por sua vez, produz informações que dão 

retorno indispensável aos esforços feitos, realimentando a participação. 
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com os seus colegas e, por vezes, outros adultos, quer na sala de aula, quer noutras 

dependências do estabelecimento de ensino, quer envolvendo alunos isolados, quer em 

pequenos ou grandes grupos, em actividades estritamente curriculares ou extracurriculares, no 

interior ou no exterior da escola. E tudo isto, são funções de gestão que, naturalmente, o 

professor não pode desenvolver sozinho e fora de uma organização.
22

 

        Pelo acima exposto, somos de opinião que a participação dos professores na gestão da 

escola constitui uma mais valia para o êxito, principalmente nos domínios pedagógico, social 

e administrativo. 

 

2.1.2. PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES 

 

        Os membros do pessoal não docente deverão integrar também as estruturas e as redes de 

participação da escola. Devem fazê-lo na sua qualidade de adultos com responsabilidades 

educativas e como técnicos de apoio logístico às actividades de ensino, dando as suas 

sugestões positivas para a melhoria do funcionamento da escola.  

 

 

2.1.3. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS 

 

        Na maior parte das obras que tratam especificamente da «gestão participativa» nas 

escolas, não é suficientemente valorizado o papel desempenhado pelos alunos. 

        Esta visão é incorrecta. Sendo parte integrante, os alunos são a razão da existência da 

escola. Por conseguinte, a sua participação na gestão das escolas é fundamental. Numa 

concepção pedagógica mais actualizada, os alunos passaram de objectos para sujeitos da sua 

própria aprendizagem. Isto significa que as crianças e jovens que frequentam as nossas escolas 

não devem ser vistas como consumidoras passivas dos conhecimentos transmitidos pelos 

professores, mas sim como co-produtoras dos saberes, saberes fazeres e saberes ser, 

necessários ao seu crescimento e desenvolvimento integral. 

        A participação dos alunos na gestão das escolas é uma aprendizagem da cidadania, uma 

condição essencial para a própria aprendizagem. Os alunos têm o direito de interferirem na 

organização do seu próprio trabalho, em parceria com os outros trabalhadores, no respeito das 

suas competências próprias e de um modo ajustado à sua idade e esfera de influência, 
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 João Barroso. Cadernos de Organização e Gestão Curricular 

http://www.iie.min-edu.pt/edicoes/livros/ccoge/index.htm
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actuando por exemplo como responsáveis, supervisores de actividades desportivas, culturais e 

recreativas, em áreas como a jardinagem, protecção do ambiente, tomada de decisão no 

âmbito da organização de clubes e associações, entre outras.
23

 

 

2.1.4. PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA GESTÃO DAS ESCOLAS 

 

        Hoje, está evidente que a participação das famílias na gestão das escolas, constitui uma 

preocupação crescente de todos os actores da educação, pois são muitas as vantagens 

advenientes desta participação. Se, ao longo de vários anos, os pais e ou encarregados de 

educação eram vistos como espectadores passivos, hoje, assiste-se um discurso que põe tónica 

na participação dos pais e ou encarregados de educação na gestão da escola, como parceiros e 

co-decisores. 

        No caso de Cabo Verde, a participação dos pais ainda é, em geral, muito limitada. De um 

ponto de vista formal-legal, a sua participação está confinada à presença de seus 

representantes no Conselho do Pólo e no Direito de serem informados sobre a escolarização 

dos filhos.
24

  

        Por isso, se queremos desenvolver nas escolas uma «cultura de participação» que abranja 

os pais, devemos criar condições para que um número cada vez maior e diversificado de pais 

possa ter um papel de relevo e intervenção no regular funcionamento e vida da escola. Isto 

pode passar pela integração dos pais e ou encarregados de educação nas diversas equipas 

criadas na escola, principalmente nas de decisão. 

        Como já tínhamos dito anteriormente, as equipas podem, por exemplo, ser um óptimo 

meio de um grupo de pais e professores articular as práticas educativas escolares e familiares, 

ou de professores e alunos, organizarem actividades da «área escola»; ou de um grupo misto 

(professores, pessoal não docente, alunos, pais) programarem e executarem uma intervenção 

de melhoramento da escola ou gerir em conjunto um determinado serviço, como o bar, ou o 

centro de recursos, etc. 
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 João Barroso Cadernos de Organização e Gestão Curricular 
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 Lei de bases do Sistema Educativo - Decreto-Lei nº 77/94, de 27 de Dezembro 
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2.1.5. AS REUNIÕES 

 

        Segundo João Barroso, “as reuniões, realizadas de acordo com métodos e técnicas 

adequadas, também, constituem um domínio importante, onde é possível desenvolver 

processos de trabalho colectivo, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma «cultura 

de participação» nas escolas.” 

       O autor defende que existem vários tipos de reunião que se distinguem pelas suas 

finalidades, pelo papel que é atribuído ao animador e aos participantes, pela estrutura do seu 

conteúdo, pelas técnicas que devem ser utilizadas pelo animador, pelos resultados que 

produzem, pelas condições prévias que exigem, por exemplo: reunião de trabalho, reunião de 

criatividade, reunião de informação, reunião de negociação, reunião de formação, «círculo de 

qualidade», etc. Por isso, é importante ajustar o «formato» da reunião às condições específicas 

da sua realização. 

        Com efeito, as reuniões devem ser preparadas tendo em atenção os objectivos, conteúdos, 

actividades, animação, gestão do tempo, do espaço, dos grupos, resultado a atingir, avaliação, 

etc, ter uma duração limitada que deve ser definida previamente; devem realizar-se num 

espaço adequado e a disposição dos lugares pode ter um efeito importante na maneira como se 

processa a participação dos diferentes elementos do grupo. Outro aspecto importante é que os 

resultados da reunião devem ser fixados e registados em actas onde se registam e as 

conclusões a que se chegaram; etc. 

        A animação/condução de uma reunião é uma tarefa que exige qualificações e técnicas 

específicas e que se desdobra essencialmente por dois domínios: socio-operatório e socio-

afectivo. O primeiro diz respeito ao processo de comunicação que deve centrar-se 

essencialmente em alimentar a reunião com informações e fazê-las circular; ao método de 

trabalho que consiste em definir objectivos e identificar os problemas a resolver, propor o 

plano de trabalho a realizar e à coordenação dos esforços individuais que deve assentar-se em 

manter o equilíbrio e articular as intervenções, fazer sínteses e formular conclusões 

intermédias, estabelecer conclusões finais. 

        O socio-afectivo, abrange as actividades relacionadas com: a criação de um clima 

psicossocial propício; a motivação dos participantes; a manutenção de um ambiente agradável; 

a facilitação das intervenções, rompendo eventuais «bloqueios»; a gestão de conflitos; etc.
25
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2.1.6 VANTAGENS DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS  

 

        A introdução de modalidades de gestão participativa deve fazer-se em domínios onde a 

escola detém um real poder de decisão e margem de autonomia. E entre estes domínios são de 

salientar: a organização do trabalho na sala de aula, a programação de actividades, a relação 

entre as pessoas, a gestão dos tempos e dos espaços, a ligação à comunidade, a definição de 

objectivos próprios, entre muitos outros (como os que se relacionam com a elaboração do 

projecto educativo ou outras modalidades de autonomia definidas pela legislação). 

        Don Davies afirmou que o envolvimento dos pais nas escolas deve ser visto como 

forma de aprofundar a sociedade democrática. Contudo, segundo os estudos realizados por 

Marques em 1998, muitos professores têm dúvidas das vantagens da participação da família 

na vida da escola. Estes acham que os seus poderes vão diminuir e serão controlados e 

fiscalizados pelos pais. Ao contrário daquilo que muitos professores pensam, não têm poder 

real e efectivo sobre os filhos, muito menos sobre as famílias, uma vez que nem eles decidem 

sobre alterações de carga horária lectiva. 

        O certo é que os estudos de Henrique, 1987 revelaram que o envolvimento das famílias 

está positivamente correlacionado com os resultados escolares dos alunos. Isto significa que 

as famílias que participam na vida das escolas, acompanham e ajudam os filhos nos 

trabalhos, estes têm melhores resultados do que os colegas cujos pais se mantém longe da 

escola.
26

 

        A participação das famílias pode facilitar os papéis do professor, pois quando os pais 

participam na escola como auxiliares e fazem trabalho voluntário na realização de visitas de 

estudo, festas escolares e actividades desportivas, a escola terá melhores ganhos.
27
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 A escola e os pais, Ramiro Marques p.9 
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 Epstein 1985 – A escola e os pais, Ramiro Marques p.10 
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2.2 ENVOLVIMENTOS DAS FAMÍLIAS E DA COMUNIDADE NAS ESCOLAS 

 

        Segundo Jorge Lima p.101 “por envolvimento, entende-se normalmente uma acção 

essencialmente individual em benefício directo dos filhos.” 

        As famílias constituem estruturas sociais com um impacto determinante no processo de 

socialização das crianças e dos jovens. Nesse sentido, é importante que a organização e 

gestão da escola permitam o envolvimento da família
28

 dos alunos, em particular do pai e da 

mãe, como co-educadores. Esse envolvimento deve ter como principais finalidades: articular 

as práticas escolares com as práticas educativas familiares; beneficiar do contributo dos seus 

membros, como educadores, em actividades de natureza sócio-educativa; associar os pais à 

tomada de decisão sobre questões que afectam directamente as modalidades da sua 

colaboração com a escola, ou que se prendem com o modo como a escola define e realiza os 

seus objectivos. 

        O envolvimento dos pais e ou encarregados de educação é uma variável importante na 

eficácia das escolas e na melhoria da qualidade do ensino.  

        As crianças cujos pais se envolvem na escola e na educação têm vantagens em relação 

as restantes. Contudo, a participação parental varia com o status económico e cultural da 

família.
29

  

        Segundo Joyce, o envolvimento dos pais e da comunidade constitui uma componente 

muito importante na qualidade da escolar. Entretanto, nem todas as famílias sabem como 

envolver-se nas actividades escolares e nem todas as escolas encorajam os pais e a 

comunidade a fazê-lo. Daí a importância de conhecermos os tipos mais comuns de 

envolvimento, para que professores e pais e ou encarregados de educação, possam conceber 

programas ajustados as necessidades da comunidade educativa. 
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 A palavra família possui a globalidade e a generalidade necessárias e suficientes. Inclui tanto a família 

nuclear como a família alargada e abrange tanto paternidade biológica como as situações originadas por 

casamentos, adopções e arranjos familiares não tradicionais. (Pedro Silva, 1992) 
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2.2.1.ENVOLVIMENTO DOS PAIS EM ACTIVIDADES DE APRENDIZAGEM, EM CASA   

 

        O pai e a mãe (ou encarregado de educação), responsáveis pela educação dos alunos, 

individualmente considerados, como responsáveis legais da educação dos alunos, devem 

dispor dos meios para acompanhar a escolarização do seu educando e interferir na defesa dos 

seus interesses, no quadro das normas definidas para o serviço público da educação nacional 

e no respeito pelas competências profissionais dos professores. 

        Neste domínio a participação dos pais faz-se quer a nível individual junto dos 

professores e gestor da escola, quer, eventualmente, a nível colectivo, através de uma 

Associação de Pais e Encarregados de Educação, Conselho de Pólo, que os representam 

junto da Direcção da Escola. 

        Os pais podem envolver-se na realização de fichas de trabalho, pesquisas e actividades 

de remediação com os seus filhos, em casa. As actividades devem ser concebidas para 

desenvolver competências específicas na leitura ou na Matemática ou competências gerais a 

nível de resolução de problemas. Estas actividades devem ser planeadas com ajuda dos 

professores para poderem dar sequência ao que os alunos fazem na escola. Igualmente, as 

mesmas visam a melhoria do desempenho dos alunos.
30

 

        Ainda cabe aos pais, dosear o tempo que o filho passa à frente do televisor, definir a 

hora de brincadeiras e estabelecer regras de comportamento, tomar refeições em conjunto e 

aproveitar esses momentos para conversarem sobre a escola e os estudos. Sempre que os pais 

e ou encarregados de educação não têm condições para proporcionar a satisfação dessas 

necessidades básicas, cabe a escola e aos serviços sociais comunitários uma intervenção 

conjunta
31

 

        Outro ponto importante é que os pais devem evitar brigas, discussões na frente dos 

filhos, adolescentes, estabelecer limites, acompanharem de perto os filhos, onde estão, com 

quem andam, manifestar-lhes apoio, amor e carinho. 
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2.2.2.COMUNICAR COM OS PAIS  

 

        A comunicação é um processo interactivo, que consiste na troca de informações e 

utiliza, para o efeito, um sistema simbólico. Estão envolvidas neste processo numerosas 

formas que nos permitam interagir com as outras pessoas, numa perspectiva bilateral ou 

multilateral (social).  

        Uma Organização Educativa será tanto mais eficaz e eficiente quanto maior for a sua 

capacidade em detectar, com oportunidade, a informação relevante, adquiri-la e usá-la ou 

incorporá-la nos seus processos, para produzir um bom serviço educativo. 

        Por isso, hoje em dia, a gestão por excelência das organizações educativas não pode ser 

dissociada de um correlativo e eficaz sistema de comunicação (a chamada comunicação para 

a excelência em educação). 

        A comunicação pode ser definida como uma ligação, porque indica que há algo que une 

duas ou mais pessoas.
32

 

        Segundo a Lei de bases do sistema educativo, a comunicação com os clientes do 

sistema educativo é um dos desafios maiores a vencer, posto que se trata de potencializar os 

mecanismos de diálogo entre a Sociedade e as Instituições Educativas, favorecendo a 

aproximação entre as mesmas e, em especial, a assunção efectiva da Educação como tarefa 

de todos e não unicamente do Estado.  

        Assim, a escola tem o dever de informar os pais acerca dos programas escolares, das 

actividades a serem desenvolvidas e dos progressos e dificuldades dos filhos. Para além das 

fichas com informações no final do trimestre, do uso do telefone e o envio de notícias sobre 

acontecimentos escolares, os pais precisam conhecer os objectivos gerais do currículo, as 

opções disponíveis, os resultados dos testes e a natureza das actividades extracurriculares, 

para que possam dar a sua contribuição na melhoria da educação dos seus filhos.
33

 

        Para que o aluno cumpra a sua finalidade, que é o desenvolvimento integral, o professor 

e a escola têm de comunicar com os pais. Existe uma hierarquia de necessidades e funções, 

que impõe quer uma comunicação vertical entre a origem e aquele que recebe, quer uma 

comunicação horizontal entre todos os que recebem. Apesar da comunicação entre o 

professor e os pais ser de carácter vertical, o professor não pode esquecer-se de que está a 

comunicar com os primeiros responsáveis pela educação dos seus alunos e que as suas 

responsabilidades lhe foram cedidas pelos pais. 
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2.2.3. ENVOLVIMENTO DOS PAIS NA ESCOLA 

 

        Ao se falar em envolver a comunidade na escola, não significa que de repente, se diga 

aos pais: “vocês têm que participar!” A vontade de participar é estimulada pelo tratamento 

que se dispensa aos pais. Se os recebermos bem certamente, virão com mais frequência à 

escola. Entretanto chamá-los como tem sido a prática, só para fazer campanhas de limpeza, 

contribuir financeiramente, consertar mobiliários danificados, é o mesmo que dizer-lhes que 

são úteis somente para essas actividades. De igual modo, se os encontros servirem somente 

para ouvir lamentações sobre problemas disciplinares, baixo aproveitamento dos seus filhos, 

etc., estamos convencido de que tal procedimento, não estimula a presença e colaboração dos 

mesmos e nem favorece a aliança que se busca ou que se deseja ter. 

        O vínculo se estabelece quando os pais são actores importantes e quando são tratados 

com consideração e respeito. Quando sentem que suas opiniões são valorizadas, passam a 

integrar o corpo da escola, discutem em pé de igualdade e incorporam a escola, como parte 

de sua vida.  

         O mesmo processo acontece com os alunos, tornando-se verdadeiros parceiros. E por 

conseguinte, melhoram a disciplina, a agressividade, e a violência minimizam. Por outro 

lado, a escola passa a ser um espaço interno do aluno e dos pais. Estes participam 

voluntariamente nas actividades da escola, o que inclui o auxílio do professor na preparação 

de visitas de estudo, na organização de festas, no apoio a alunos com dificuldades de 

aprendizagem, participação dos pais nas festas escolares, realização de palestras, actividades 

de recolha de fundos, etc.  

        A realização de reuniões colectivas com os pais para tratar de assuntos de interesse 

mútuo, também é outra forma de envolver os pais. Estas reuniões, dependendo da dinâmica 

da escola, podem ser acompanhadas de um lanche ou inauguração de exposições de trabalhos 

dos alunos, dramatizações, canções, poemas, etc.  

        Ainda, a escola pode preparar um programa de educação dos pais que inclui tópicos 

relacionados com a prevenção do uso da droga, orientação vocacional, saúde, nutrição, 

prevenção contra o HIV, planeamento familiar, etc. Estes programas poderão ter lugar na 

escola nos fins de semana ou realizar-se em casa dos pais e em centros comunitários com 

ajuda de especialistas.
34
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2.2.4. ENVOLVIMENTO DOS PAIS NA GESTÃO DAS ESCOLAS 

 

        A educação, realizada através da escola, da família e de outros agentes, deve: 

 Ser integral e contribuir para a promoção humana, moral, social, cultural e económica 

dos cidadãos; 

 Preparar e qualificar os cidadãos para o exercício da actividade profissional, para a 

participação cívica e democrática na vida activa e para o exercício pleno da 

cidadania; 

 Promover o desenvolvimento do espírito científico, a criação e a investigação 

científicas, bem como a inovação tecnológica; 

 Contribuir para a igualdade de oportunidade no acesso a bens materiais, sociais e 

culturais; 

 Estimular o desenvolvimento da personalidade, da autonomia, do espírito de 

empreendimento e da criatividade, bem como da sensibilidade artística e do interesse 

pelo conhecimento e pelo saber;  

 Promover os valores da democracia, o espírito de tolerância, de solidariedade, de 

responsabilidade e de participação
35

 

        Os pais devem e podem influenciar a tomada de decisões e, quando possíveis, participar 

na tomada de decisões, quer através do Conselho do Pólo, quer através de associações de 

pais e de outros grupos de actividades da escola dos quais fazem parte.
36
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2.2.5. O CURRÍCULO E A PARCERIA FAMÍLIA / ESCOLA 

 

        Hoje em dia, conceber uma escola que dá vazão aos reais desafios da sociedade, 

necessariamente, há que pensar no currículo de forma contextualizada, ampliada e dinâmica, 

assente, em primeiro lugar, numa abertura dos canais possíveis de diálogo entre o mundo da 

escola e o mundo da família, permitindo não apenas o estreitamento desta parceria, mas 

igualmente, a possibilidade de repensá-la a partir de outras bases.  

        Actuando nesta perspectiva, os conteúdos escolares deixam de ser percebidos como 

verdadeiros "pacotes de conhecimento universais a serem digeridos" e passam a ser 

considerados como práticas culturais que se manifestam no domínio da representação e leitura 

do mundo dos actores envolvidos. 

        Não se trata mais de pensar esta parceria apenas em termos de gestão administrativa, mas 

sim de concebê-la e construí-la também no momento da concepção de escola, da produção 

e/ou reelaboração do projecto político-pedagógico, onde a questão do currículo desempenha 

um papel central, na medida em que os conhecimentos, valores, desejos e expectativas vindos 

dos diversos horizontes familiares passam a integrar o campo dos saberes de referência a 

serem considerados no momento da escolha dos conteúdos escolares. Os conhecimentos 

quotidianos, populares e/ou do senso-comum, podem ser confrontados com os demais saberes 

– académicos, científicos, disciplinares – de forma a fazer do saber escolar produzido nas 

salas de aula algo mais significativo, mais prazeroso e mais libertador para todos os actores 

envolvidos na prática educativa. 

        Os laços entre família e escola, fortaleçam de tal forma que a família passa a ser encarada 

como co-autora do projecto de escola e consequentemente envolve-se mais directamente na 

concretização do mesmo. 

        Para além desta mudança na perspectiva do planeamento mais geral da própria instituição 

escolar, a concepção de currículo aqui privilegiada permite ao professor organizar a sua 

prática pedagógica quotidiana de sala de aula de forma mais dialógica e interactiva com a 

realidade dos seus alunos. As opções didácticas do professor partem de critérios que "trazem a 

família" para dentro da sala de aula de forma positiva e afirmativa, por aquilo que elas têm e 

que pode contribuir na construção do conhecimento escolar. Nesta perspectiva, o currículo é, 

sem dúvida, um elo importante e indispensável na parceria escola e família.
37
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2.3. PAPEL DO SUPERVISOR RELAÇÃO ESCOLA – FAMÍLIA COMUNIDADE 

 

        Antes de incidirmos concretamente no papel do supervisor na aproximação entre a 

escola, família e a comunidade, fomos tentados a definir a Supervisão como um processo 

contínuo, negociado e construído, com base em interacção permanente entre professores 

e supervisores no desenvolvimento pessoal e profissional. Através desta interacção com os 

professores, o supervisor se apercebe da necessidade de ter um actuação mais alargada, para 

além das esferas do estabelecimento escolar, estendendo a sua actuação a família e a 

comunidade.  

        Neste contexto, a supervisão assume um papel relevante na dinamização e o 

acompanhamento do desenvolvimento qualitativo da organização escola com maior incidência 

na prática pedagógica. De igual modo, compete ao supervisor facilitar, liderar ou promover 

acções que envolvam comunidades de aprendentes no interior da escola, bem como os 

membros da comunidade. 

        Os supervisores, entre os membros do colectivo da escola, devem ajudar a pensar e 

reflectir o crescimento e o desenvolvimento desta, mas devem sobretudo acompanhar, apoiar e 

avaliar as actividades dos recursos humanos com vista a concretização dos ideais da escola 

que não poderá deixar de, na sua essência, visar a qualidade da educação como ingrediente 

que se busca permanentemente. 

        Nesta linha de pensamento e segundo a autora Isabel Alarcão as funções do supervisor se 

devem concentrar na gestão das aprendizagens e das pessoas integrada no espírito definido 

pelas políticas para a qual este deve ter contribuído, sem ser, todavia, o responsável principal. 

        A função principal do supervisor consiste em fomentar ou apoiar contextos de formação 

que, traduzindo numa melhoria da escola, se repercutam no desenvolvimento profissional dos 

agentes educativos nomeadamente professores, auxiliares e funcionários e, na aprendizagem 

dos alunos.
38

 

        Desta função principal, destacamos o seguinte: 

 Colaborar na concepção do projecto de desenvolvimento da escola e perceber o que se 

pretende atingir e qual o papel que deve desempenhar ao vários participantes 

 Colaborar no processo de autoavaliação institucional e analisar as suas implicações; 
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 Criar ou apoiar condições e cultura de formação com predomínio para formação 

através de identificação e resoluções de problemas específicos da escola numa atitude 

de aprendizagem experiencial e, preferencialmente, no contexto de metodologias de 

investigação-acção;  

 Acompanhar a formação e integração dos novos agentes educativos; 

 Colaborar no processo de avaliação de desempenho de professores e funcionários; 

 Dinamizar atitudes de avaliação dos processos de educação e dos resultados de 

aprendizagem obtidos pelos alunos. 

        É de se referir ainda que as novas funções do supervisor implicam conhecimentos ao 

nível das pessoas e da sua actuação em grupo, ao nível da profissão, da organização, e do 

contexto sociocultural e político, designadamente:
39

  

 O conhecimento da escola como organização, detentora de uma missão, de um 

projecto e de um determinado nível de desenvolvimento; 

 Conhecimento dos membros da escola e das suas características como indivíduos e 

como grupos (representações, competências, níveis de envolvimento, potencialidades e 

atitudes); 

 Conhecimento das estratégias de desenvolvimento institucional e profissional; 

 Conhecimento do fenómeno de aprendizagem qualificante, experiencial e permanente; 

 Conhecimento de metodologias de investigação acção formação; 

 Conhecimento de metodologias de avaliação de qualidade das aprendizagens, do 

desempenho e institucional; 

 Conhecimento das ideias e das politicas actuais sobre a educação. 
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II. PROBLEMATIZAÇÃO E OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

1. PERGUNTA DE PARTIDA 

 

        A relação entre a escola e a comunidade, nos últimos tempos, tem distanciado cada vez 

mais, contribuindo deste modo, para uma relação menos proveitosa para a melhoria da 

qualidade do ensino/aprendizagem. Hodiernamente nós temos constado uma fraca 

participação do pais/encarregados de educação na vida escolar, trazendo como consequências, 

fraco aproveitamento dos alunos, abandono escolar, desistências frequentes, indisciplina e 

falta de acompanhando dos filhos no processo de ensino/aprendizagem.  

        De certo modo poderemos estar perante uma crise profunda da educação com 

repercussões tanto a nível de quem gere o sistema como dos sujeito implicados nesta gerência. 

Poderemos constatar uma gestão educativa centrada sobretudo sob os processos burocráticos – 

administrativos educacionais em que as decisões são tomadas unilateralmente, relegando a 

participação dos pais encarregados de educação para um nível inferior da sua contribuição real 

e efectiva.  

        Os resultados de uma gestão educacional centrada na gestão e divorciada de uma real 

participação dos pais e encarregados de educação, família e comunidade fomentam decisões 

alienadas e ilegitimadas do ponto de vista de uma gestão democrática.  

        Os pais e encarregados de educação, a comunidade e a família como peças chaves do 

sistema na tomada de decisões para uma gestão participativa e democrática da escola que 

poderia favorecer o crescimento e desenvolvimento das escolas nas vertentes social, 

pedagógico e administrativo se vêem na actualidade despojados do seu real valor no 

enaltecimento da acção educativa. 

        Tanto de um ponto de vista como de outro, a administração escolar e a comunidade 

padecem, nestes tempos, dos males de um sistema desta natureza. Porquê existe esta ruptura 

entre a escola, família e a comunidade? Talvez esta tendência de desfasamento estaria ligada a 

uma gestão fechada, ou a falta de cultura de participação dos pais e da comunidade na vida 

escolar? Cremos que apesar de supormos que existe uma falta de cultura de participação na 
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vida e gestão da escola, mormente constata-se que existe um número reduzido de pais 

empenhado em colaborar com a escola.  

         Será que as estratégias adoptadas pelas escolas contribuem para uma aliança 

positiva entre a escola, família e comunidade? 

 

2. JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA DA ESCOLA HERMANN GMEINER COMO OBJECTO DO 

NOSSO ESTUDO. 

 

        Para tentarmos compreender as razões que estão na origem da fraca relação entre os pais 

e ou encarregados de educação, família e comunidade, a nossa pesquisa se circunscreve a um 

caso em particular, não querendo abarcar para responder a nossa pergunta de partida as demais 

escolas. 

        Com efeito, escolhemos para o nosso objecto de estudo a Escola do Ensino Básico 

Hermann Gmeiner (SOS) da Praia, para, in loco, conhecermos a sua realidade no tocante a 

parceria existente entre ela, os pais e ou encarregados de educação, família e comunidade, 

cientes de que a escola deve ser uma instituição organizada e integrada na comunidade que 

deve desempenhar uma função pró-activa na formação, transformação e desenvolvimento do 

capital social e do bem comum. 

        Pesaram na nossa decisão desta escolha as seguintes razões: 

 A fraca participação dos pais, família e comunidade na gestão das escolas;  

 Delegação da responsabilidade de grande parte da educação dos filhos à escola; 

 Fraco envolvimento dos pais nas actividades lectiva e não lectivas das escolas; 

 Falta de uma cultura de envolvimento dos pais nas actividades de sala de aula; 

 Aprofundamento dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso; 

        Referimos ainda que no exercício das nossas funções docentes, na referida escola, 

durante três anos, constatamos que a participação dos pais e encarregados de educação na 

gestão da escola é fraca e a sua participação está acentuada e centrada no domínio financeiro. 

        Os pais têm sido vistos como meros receptores de informação, que recebem cartões com 

mensagens dos professores e da escola, telefonemas, assinam fichas informativas respeitantes 

aos seus filhos, eventualmente acompanham-nos nos trabalhos de casa, mas mantém-se à 

distância do estabelecimento escolar, a não ser em visitas esporádicas, normalmente em 

ocasiões festivas e com pouca relevância para a vida escolar dos filhos. 
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3. OBJECTIVO GERAL  

 

 Contribuir para o fortalecimento da relação escola família comunidade; 

 

4. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Recolher concepções dos pais e ou encarregados de educação, professores, e da 

gestora sobre escola, comunidade e participação; 

 

 Identificar causas da fraca relação escola, família e comunidade; 

 

 Identificar o papel da família/comunidade na melhoria dos resultados escolares dos 

alunos; 

 

 Referir o papel do supervisor no fortalecimento da relação escola, família e 

comunidade. 

 

 Apresentar sugestões que contribuem para o fortalecimento da relação entre a escola 

e a comunidade; 
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5. POPULAÇÃO E METODOLOGIA DE ESTUDO 

 

Para a feitura de qualquer trabalho científico é necessário escolher a população alvo, a 

amostra e a base metodológica que norteará a realização do estudo.  

Dada a natureza do estudo e as especificidades geográficas das escolas do país, não 

podíamos trabalhar todas elas, daí que escolhemos a escola Hermann Gmeiner (SOS), por ser 

a escola onde temos vindo a exercer as nossas funções docentes há já três anos. 

Para a realização do trabalho, utilizamos o instrumento – questionário anónimo de auto-

preenchimento, composto por três partes. A primeira parte contempla dados pessoais, a 

segunda parte com questões relacionadas com a relação entre a escola, comunidade, família e 

na terceira parte onde foram incluídas questões que permitem os professores, pais e ou 

encarregados de educação e a gestora, definirem os conceitos de Escola, Comunidade e 

participação. 

Outra técnica que utilizamos, no início da investigação, foi a pesquisa documental, nas 

bibliotecas da cidade da Praia, documentos em formato digital sobre a qual vieram a facilitar-

nos na identificação dos dados já produzidos sobre o assunto do nosso estudo. 

O trabalho contempla duas partes sendo uma teórica onde abordamos as perspectivas de 

vários autores em relação ao tema em estudo e uma parte prática – Estudo de Caso na Escola 

Básica Hermann Gmeiner. 

 

6. QUADRO ILUSTRATIVO DAS AMOSTRAS  

 

TÉCNICAS DE 

RECOLHA DE 

DADOS 

PÚBLICO-ALVO 

QUANTIDADE CARACTERIZAÇÃO 

DATA NUMÉRIC

A 

PERCENTAGE

M 
FEM. MASC. 

Questionário   

1 

Gestora da 

Escola SOS 
1 100% 1  24/03 

Questionário  

2 

Professores da 

escolar SOS 
12 50% 10 2 24/03 

Questionário  

3 

Alunos 

(3ª Fase) 
30 10% 19 11 14/04 

Questionário 

4 

(Pais e ou 

encarregados de 

educação da 

escola SOS) 

60 10% 37 23 21,25/04 
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CAPÍTULO III 

 

 

III – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE 

CASO 
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III – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 

 

1. CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

1.1 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ESCOLA HERMANN GMEINER 

 

        A escola Hermann Gmeiner (SOS) situa-se no Monte Hagar, rampa da cidade da Praia, 

confrontando-se com a escola do Lavadouro, Bar Restaurante Amuralha e a Cruz Vermelha.  

 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO   

 

        A escola foi construída no ano de 1987 e desde a implementação da Reforma do Sistema 

Educativo nela encontram-se matriculados alunos do 1° ao 6° anos de escolaridade. Neste 

presente ano lectivo, a gestão da escola, está sendo assegurada pela gestora Ângela Moreira, e 

conta com um total de 894 alunos do 1º ao 6º anos de escolaridade, sendo 432 femininos e 462 

masculinos, oriundos de vários bairros periféricos da Praia, distribuídos por 24 turmas, sendo 

12 no período de manhã com alunos do 1º, 2 º, 3º e 6º anos e 12 no período de tarde, com 

alunos do 3º, 4º e 6º anos de escolaridade.  

        O seu corpo docente é constituído por professores de diversas latitudes do país, 

designadamente das ilhas de Santiago, São Vicente, Fogo, Santo Antão e Maio. A experiência 

profissional oscila entre os 5 à 36 anos e em termos de formação profissional, a escola conta 

com 14 professores com o Instituto Pedagógico, 7 com 2ª fase e 3 com 1ª fase. 

        O rácio professor aluno é de 37, embora exista professores com 41 alunos a seu cargo. 

        Em termos de estrutura organizacional, a referida escola constituiu os seus órgãos, 

conforme estipula o Decreto-Lei nº 77/94, de 27 de Dezembro, que define o regime de 

Direcção, Administração e Gestão dos Pólos Educativos do Ensino Básico, designadamente: 

O Núcleo Pedagógico, O Conselho de Pólo e a Direcção do Pólo. 
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1.3 INFRA-ESTRUTURAS 

SALAS CASA DE BANHO 

Aulas Professores (as) Professores (as) Alunos Alunas 

12 1 2 1 1 

Gabinete do 

Gestor 
Secretaria 

Centro 

Psicopedagógico 
Cozinha 

Refeitório sem 

equipamento 

1 1 1 1 1 

Enfermaria Arrecadação Armazém Cantina Placa desportiva 

1 1 1 1 1 

 

1.4 RECURSOS FINANCEIROS 

        Uma das vertentes chaves para a construção da qualidade do ensino é, sem dúvida, a 

autonomia financeira.  

        Em termos financeiro, a escola conta com uma contribuição simbólica mensal dos pais, 

no valor de cem escudos (100$00), sendo cinquenta escudos destinados ao melhoramento da 

dieta alimentar dos alunos e a quantia restante destinada ao pagamento dum guarda diurno.  

        Convém realçar, ainda, que a escola possui outras fontes de rendimento designadamente: 

Aluguer do espaço onde funciona a cantina, actividades geradoras de rendimento (feira de 

lazer), projectos financiados e aulas de Inglês e de Música (flauta) 

 

1.5 RECURSOS MATERIAIS E DIDÁCTICOS 

 

        Os recursos didácticos existentes nas escolas, constituem uma valência importantíssima na 

prossecução das metas e objectivos traçados no âmbito pedagógico na medida em que, servem 

de suporte para os professores ministrarem as suas aulas e por conseguinte uma melhor 

compreensão e assimilação dos conhecimentos por parte dos alunos. Em relação a esta matéria, 

a escola possui todos os Kit pedagógicos nas diferentes áreas nomeadamente, Guias, Kit 

pedagógico de Expressão Musical, de Expressão Plástica, de Físico-Motora, de L. Portuguesa, 

de Matemática, de Saúde Escolar, manuais, mapas, material geométrico, modelos anatómicos, 

Programas curriculares, entre outros, embora em quantidades insuficientes, se considerarmos a 

quantidade de alunos que alberga.  
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2. METODOLOGIA DE ESTUDO DE CASO 

 

        Consideramos como população alvo o universo de 103 pessoas, sendo 60 pais e ou 

encarregados de educação, 30 alunos da 3ª Fase do Ensino Básico, 12 professores e a gestora 

da referida escola. (ver o gráfico em apêndice) 

 

Neste sentido, fizemos uma selecção aleatória, tendo sido considerada uma amostra de 

10% dos pais e ou encarregados de educação, num universo de 600, 10% dos alunos da 3ª 

Fase, num universo de 300 e 50% dos professores num universo de 24.  

Para escolher os 10% dos alunos da 3ª fase, aproveitamos a hora do intervalo e 

escolhemos os 30 alunos aleatoriamente. Em relação aos professores, todos receberam o 

questionário, mas dado ao atraso registado no seu preenchimento, tivemos que trabalhar 

somente 50%, porque os outros foram entregues muito longe da data estipulada. 

Relativamente a escolha na amostra dos pais e ou encarregados de educação, tivemos o 

privilégio de contar com a disponibilidade de alguns que costumam ir buscar os seus filhos na 

escola para o preenchimento do questionário e em relação aos outros fizemos uma escolha 

aleatória dos seus filhos, nas turmas, e sugerimos-lhes que levassem os questionários para casa 

e os trouxessem após o seu preenchimento pelo encarregado de educação.  

Para apurar todos os resultados, recorremos a Microsoft Excel, onde nos foi possível 

fazer o tratamento das informações, apresentar quadros e gráficos que nos permitiram 

conhecer a realidade da escola Hermann Gmeiner no que diz respeito a relação escola família 

e Comunidade.  
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3. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS  

 

3.1. QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS PROFESSORES 

        Relativamente as respostas dos professores ao questionário que lhes foi aplicado, 

apuramos os seguintes resultados: 

        100%dos professores inquiridos têm formação específica, sendo 25% com 1ª Fase, 50% 

com Instituto Pedagógico e 25% com Magistério Primário mais 2ª Fase. (ver gráfico em apêndice) 

 

        O tempo de leccionação no Pólo Hermann Gmeiner varia de 1 à 18 anos, conforme os 

dados apurados. Dos inquiridos, 25% estão no intervalo de 1 à 4 anos, 8% no de 5 à 10, 17% no 

de 11 à 15 e 50% no intervalo de 16 à 20. (ver gráfico em apêndice) 

58,3% dos professores conhecem todos os pais e ou encarregados de educação, 33,3% 

conhecem alguns e 8,3% conhecem um terço. 

        75% dos professores afirmam que comunicam com os pais frequentemente, 8% raras 

vezes e 17% as vezes. 

        Quanto a participação dos pais e ou encarregados de educação nas reuniões feitas pelos 

professores, 17% responderam maioria, 50%metade e 33%alguns 

        Perguntados sobre a participação da gestora nas reuniões que os professores fazem com os 

pais e ou encarregados de educação, 17% responderam sempre, 58% raras vezes e25% nunca  

        Quando se pergunta aos professores se a gestora permanece na escola durante o período 

lectivo, 58% responderam sempre e 42% as vezes. 

        Em relação a pergunta, se a gestora é encontrada facilmente na escola, fora do seu 

gabinete, 42% dos professores responderam que sim e 58% não sabem responder.  

        Quanto a participação dos pais e ou encarregados de educação nas reuniões de avaliação 

dos alunos, 8,3% responderam maioria, 58,3% responderam nenhum, 8,3% metade e 25% 

responderam não sabem. 

        Em relação aos assuntos tratados com maior frequência nas reuniões, 25% responderam 

assiduidade, pontualidade, comportamento e cantina, 17% aproveitamento e comportamento, 

8% comportamento, cantina e festas, 8% assiduidade, pontualidade, aproveitamento, 

comportamento, cantina e festa, 17% assiduidade, pontualidade e aproveitamento 8% 

responderam assiduidade, pontualidade, aproveitamento, comportamento, cantina e festa e 17% 

pontualidade, aproveitamento, comportamento e palestras. 
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        Quanto a pessoa com quem conversam mais a respeito do (a) aluno(a), 92% responderam 

que falam com a mãe e 8% com tios e tias. 

        Perguntados quando é que os pais procuram o (a) professor(a), 16% responderam quando 

solicitados, 42% quando solicitados e pela sua iniciativa e 42% pela sua iniciativa. 

        Em relação aos locais de diálogo com os pais e ou encarregados de educação, 17% 

responderam na escola, 33% na escola em casa e na rua, 42% na escola e na rua e 8% na escola 

e em casa. 

        Perguntados se os professores e os pais e ou encarregados de educação trabalham em 

conjunto para o progresso dos alunos, 17% responderam sempre, 25% as vezes, 17% raras 

vezes e 41% nunca. 

        Quando confrontados com a pergunta o que têm feito para aproximar os pais e ou 

encarregados da educação à escola, 8,3% responderam palestras, telefonemas e reuniões, 25% 

reuniões e convívios, 33,3% reuniões, 8,3% conversas na escola e telefonemas e 25% reuniões 

e telefonemas. 

        Relativamente ao acompanhamento dos trabalhos de casa por parte dos pais e ou 

encarregados de educação, 17% responderam sempre, 17% as vezes e 66% raras vezes. 

        Em relação a pergunta se há evidência de leitura, conversações e brincadeiras dirigidas no 

lar, 58,3% responderam as vezes, 33,3% raras vezes e 8,3% responderam nunca.  

        Quando perguntados se os trabalhos de casa permitem a participação dos pais e ou 

encarregados de educação, 67% professores responderam as vezes, 25% raras vezes e 8% 

responderam razoável. 

        Relativamente a pergunta se os encarregados de educação conhecem o curriculum 

ministrado na escola, 42% responderam razoável e 58% responderam não sei. 

        No concernente a participação dos pais e ou encarregados de educação nas actividades 

lectivas, 8,3% responderam sempre, 33,3% as vezes, 25% raras vezes e 33,3% responderam 

nunca. 

        Perguntados se os pais estão informados dos progressos dos alunos, 100% dos professores 

inquiridos responderam sempre. 

        Sobre a avaliação do nível de ruído externo, 58% professores responderam que é baixo e 

não compromete as actividades lectivas, 17% responderam que é médio e compromete as 

actividades e 25% responderam que é médio e não compromete as actividades de sala de aula. 

        Quanto a participação dos professores nas actividades desenvolvidas pela escola, 50% 

responderam as vezes, 8% raras vezes e 42% responderam nunca. 
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        Questionados se conhecem as dificuldades dos pais e ou encarregados de educação dos 

seus alunos, 8% responderam muito bem, 17% bem, 50% responderam razoável e 25% 

responderam não sei. 

        Quando perguntamos aos professores em que momentos recebem os pais e ou 

encarregados de educação dos seus alunos, 8% responderam num horário, 75% responderam 

em qualquer momento e 17% responderam em qualquer lugar. 

        Quanto a definição de escola, 50% acham que ela é uma instituição onde acontece o 

processo ensino aprendizagem e 50% acham que é um local onde se educa e ensina os alunos 

a serem futuros homens e mulheres do amanhã.  

        58% dos professores definiram a comunidade como um conjunto de pessoas que vivem 

em comum, partilhando algo que não é próprio de todos e que lutam pelo mesmo fim e 42% 

acham que a comunidade é um conjunto de pessoas de uma determinada zona ou território 

onde a escola está inserida. 

        Em relação ao conceito de participação, 58% responderam que é tomar parte de algo. 

Colaborar, envolver, dar contributo, isto é, não ser passivo, 17% definiram-na como ter parte 

na acção, estar por dentro de todo o processo de planificação de qualquer actividade 25% 

acham que é ajudar, participar em algo que interessa as pessoas com os conhecimentos e 

meios. 

 

3.2. QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS PAIS E OU ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

        Os pais e ou encarregados de educação da escola Hermann Gmeiner tiveram uma 

representação significativa (sessenta pais – 10%, sendo 23 masculinos e 37 femininos) no 

preenchimento do questionário que lhes foi aplicado. 

        Das suas respostas ao questionário recolhemos o seguinte: 

        Os resultados do estudo revelaram-nos que os pais e ou encarregados de educação, 

residem em diversas localidades da Cidade da Praia, nomeadamente Fazenda, Plateau, Bairro, 

Achada Grande Frente, Achada Grande Trás, Achada Santo António Achadinha, Vila Nova, 

Safende, Calabaceira, Praínha, Terra Branca, Palmarejo, Várzea, Paiol, Lém Cachorro, Lém 

Ferreira, Achada São Filipe, Pensamento, Achada Mato, Achadinha Pires, Castelão, Eugénio 

Lima e Tira Chapéu. (ver o gráfico em apêndice) 

A idade dos pais e ou encarregados de educação varia entre os 28 e 56 anos. 

Dos sessenta pais e ou encarregados de educação inquiridos, 38% são do sexo masculino 

e 62% do sexo feminino. 



Instituto Superior de Educação Curso de supervisão e orientação pedagógica 

Relação Escola / Família / Comunidade – Estudo de caso na Escola Hermann Gmeiner 40 

As habilitações literárias dos pais e ou encarregados de educação variam do 2ºAno da 2ª Fase 

do Ensino Básico ao Curso Superior de Mestrado. (ver o gráfico em apêndice) 

3,3% dos pais e ou encarregados de educação afirmam que conhecem o plano de 

actividades muito bem, 18,3% Bem, 50% razoável e 28,3% não sabem responder. 

Perguntados se participam na elaboração do Plano de Actividades da escola, 83% dizem 

não e 17% sim. 

48,3% dos pais e ou encarregados de educação afirmam que sabem quem é o seu 

representante, 38,3% não sabem e 13,3% não sabem responder.  

Quanto a participação na gestão da escola, 3,3% afirmam sempre, 33,3% as vezes, 10% 

raras vezes e 53,3 nunca. 

42% dos pais e ou encarregados de educação afirmam que a gestora é encontrada 

facilmente na escola, fora do seu gabinete, 6% não e 52% não sabem responder. 

13% dos pais e ou encarregados de educação responderam que pertencem a grupos de 

actividades existentes na escola e 87% responderam não. 

28% dos inquiridos dizem que participam sempre nos encontros promovidos pela escola, 

57% as vezes, 13% raras vezes e 2% nunca. 

5% dos pais e ou encarregados de educação conhecem muito bem o curriculum, 28,3% 

bem, 33,3% razoável e 33,% não sabem responder.  

60% dos inquiridos afirmam que a comunicação entre eles e a escola é frequente, 38% 

razoável e 2% fraca 

88% dos pais e ou encarregados de educação dizem que o(a) professor(a) fornece-lhes 

informações dos progressos dos educandos e 12% as vezes. 

Perguntados se participam nas reuniões de avaliação dos alunos, 27% afirmam sempre, 

28% as vezes, 5% raras vezes e 40% afirmam nunca. 

17% dos inquiridos dizem que procuram o professor quando solicitados, 75% pela sua 

iniciativa e 8% quando solicitados e pela sua iniciativa. 

75% dos inquiridos afirmam que o (a)professor(a) reage muito bem quando é lhe 

solicitado informações a respeito do educando, 23% bem e 2% razoável. 

Quando perguntamos aos inquiridos se orientam os filhos nos trabalhos de casa, 63% 

afirmam sempre, 22% as vezes e 15% raras vezes. (cerca de 85% dos inquiridos assinalaram 

que não sabem a metodologia). 

Quanto ao envolvimento nas actividades desenvolvidas pela escola, 22% afirmam que 

sempre participam, 55% as vezes, 20% raras vezes e 3% nunca. 
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73,3% dos pais e ou encarregados de educação classificam a sua relação com o (a) 

professor(a) boa, 18,3% de razoável e 8,3% de fraca. 

70% dos inquiridos classificam o atendimento por parte do(a) professor(a) de muito bom, 

25% de bom e 5% de suficiente. 

Perguntados qual é o grau de parentesco com o (a)aluno(a), 60% afirmam ser mãe, 36% 

pai, 2% avós e 2% tias. 

Perguntamos aos pais e ou encarregados de educação se os professores se interessam 

pelos problemas da família dos seus alunos, 40% afirmam sempre, 17% as vezes, 15% raras 

vezes e 28% nunca. 

Quando pedidos para avaliar a participação da Escola nas actividades promovidas pela 

comunidade, 12% classificam-na de muito bom, 33% bom, 32% suficiente e 23% de 

insuficiente. 

5% dos inquiridos afirmam que sempre colaboram com o (a) professor(a) nas actividades 

de sala de aula, 22% as vezes, 13% raras vezes e 60% nunca. 

22% dos pais e ou encarregados de educação afirmam que sempre têm conhecimentos dos 

factos ocorridos na escola, 63% as vezes, 12% raras vezes e 3% nunca. 

28% dos inquiridos afirmam que a gestão da escola é feita conforme as normas 

estabelecidas pelo Ministério da Educação, 2% não e 70% não sabem. 

        Quando perguntamos aos pais e ou encarregados de educação se eles e a comunidade 

usufruem da escola nos fins-de-semana, 5% afirmam sempre, 22% as vezes, 15% raras vezes, 

13% nunca e 45% não sabem. 

        Quanto as concepções de escola, participação e comunidade os pais responderam o 

seguinte: (ver o gráfico em apêndice) 

        40% acham que a escola é o prolongamento do lar do aluno e é uma instituição que 

forma futuros homens e mulheres responsáveis e activos na sociedade. 

        17% acham que a escola é o local onde todas as crianças têm direito de frequentar com o 

objectivo de aprender a ler e a escrever. 

        23% acham que a escola é um espaço para fomentar conhecimentos, amizades e 

principalmente ensinar e aprender aspectos sociais e culturais. 

        13% acham que a escola é uma instituição de ensino ou uma corrente de pensamento com 

características padronizadas que formam certas áreas do conhecimento. 

        7% acham que a escola é um estabelecimento para ensino, reuniões e encontros. 

        22% dos inquiridos acham que  a comunidade é um conjunto de pessoas que constitui 

uma dada zona habitacional, respeitando-se mutuamente.  
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        25% definiram a comunidade como grupos de pessoas interdependentes que partilham o 

mesmo meio ambiente 

        42% definiram-na como algo que é comum, que pertence a todos. 

        11% definiram-na como espaço de vivência e de interrelacionamento individual e 

colectivo do indivíduo com vista a sua correcta inserção social. 

Participação pais 

        7% dos inquiridos definiram a participação como envolvimento dos pais e ou 

encarregados de educação dos alunos no dia-a-dia da escola. 

        65% definiram-na como fazer parte de algo, apoiar com ideias, contribuir. 

        18% definiram-na como desenvolver actividades juntos sem excluir ninguém, inclusive 

os alunos. 

        10% acham que a participação é envolvimento de uma pessoa numa determinada 

actividade ou evento. 

 

3.3. QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS ALUNOS 

 

O questionário dos alunos foi aplicado somente nos alunos da 3ª Fase, sendo a amostra 

representativa de 10% num total de 300. 

Dos alunos inquiridos 47% são do sexo masculino e estudam o 1º Ano da 3ª fase e 53% 

são do sexo feminino e estudam o 2º Ano da 3ª Fase. 

100% dos inquiridos afirmam que os seus pais sabem ler e escrever e todos (pai e mãe) 

têm emprego. 

100% dos alunos afirmam que têm uma relação muito boa com os seus professores e 

suas professoras. 

Quando perguntados se respeitam o horário de entrada nas aulas, 47% afirmam sempre, 

50% as vezes e 3% raras vezes. 

50% dos inquiridos afirmam que o relacionamento interpessoal com as pessoas da escola 

é muito bom, 40% bom e 10% razoável. 

40% dos inquiridos afirmam que realizam actividades recomendadas pelo professor 

sempre e 60% as vezes. 

Perguntados se participam nas actividades realizadas pela escola, 33% dizem sempre, 

57% As vezes e 10% raras vezes. 

Quando perguntados sobre a existência de locais de convívio na escola, 87% respondem 

sim e 13% não. 



Instituto Superior de Educação Curso de supervisão e orientação pedagógica 

Relação Escola / Família / Comunidade – Estudo de caso na Escola Hermann Gmeiner 43 

7% dos alunos afirmam ter participado sempre na programação das actividades 

realizadas pela escola, 60% as vezes, 20% raras vezes e 13% nunca. 

Quando perguntamos aos alunos se na escola estão regulamentados os direitos e deveres 

dos alunos, 27% afirmam que sim, 33% não e 40% não sabem. 

Questionados aos alunos sobre a existência de uma associação de alunos, 23% dizem 

sim, 47% não e 30% não sabem.  

27% dos alunos afirmam que sempre participam nas actividades que a escola realiza 

com a comunidade, 53% as vezes, 13% raras vezes e 7% nunca. 

Quanto a participação dos alunos nas actividades desenvolvidas pela comunidade, na 

escola, 20% afirmam sempre, 37% as vezes, 13% raras vezes e 30% nunca. 

 

3.4 - QUESTIONÁRIO DIRIGIDO A GESTORA DO PÓLO HERMANN GMEINER.  

 

A gestora do Pólo educativo Hermann Gmeiner não tem formação na área de gestão e 

exerce esta função há sete meses, tendo iniciado neste ano lectivo 2006/07. 

Segundo as informações recolhidas através de um questionário, apuramos o seguinte: 

A escola tem um Conselho de Pólo que tem bom desempenho, participa na elaboração 

de projectos e pedidos de apoio e reúne mensalmente com a direcção.  

A escola trabalha com base num plano de actividades e orçamento aprovados pelo 

Conselho de Pólo. 

Metade dos pais e ou encarregados de educação sabe quem é o seu representante no 

Conselho de Pólo. 

A participação dos pais e ou encarregados de educação é considerada boa, porque 

participam na vida da escola quando são chamados. 

A escola promove eventos para a comunidade de quando em vez porque estes eventos 

são feitos, apenas, em datas comemorativas. 

A escola recebe apoios monetários, materiais didácticos e géneros alimentícios dos pais 

e ou encarregados de educação. 

O nível de ruído externo é baixo e compromete as actividades desenvolvidas na escola. 

As relações entre o Pólo, a escola vizinha de Lavadouro e a comunidade circundante são 

razoáveis. 

A escola mantém relações de parceria com a Delegacia de Saúde, Igreja, Associações 

comunitárias, ONGs e Empresas. 
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A escola realiza actividades culturais, recreativas, reuniões com os pais e ou 

encarregados de educação e o grupo de ligação escola comunidade faz visitas domiciliárias as 

famílias que nunca aparecem na escola. 

A escola conhece bem a sua comunidade circundante. 

A comunidade sempre usufrui da escola nos fins-de-semana. 

A gestora de quando em vez envolve-se nas actividades organizadas pela comunidade. 

A escola não tem um espaço próprio para atender os pais e ou encarregados de educação. 

Quanto aos conceitos de escola, Comunidade e Participação a gestora respondeu o 

seguinte: 

A escola é uma instituição social que tem o papel de educar os indivíduos. Espaço com 

um conjunto de professores e alunos, onde é ministrado o ensino. 

Comunidade é um conjunto de pessoas com os mesmos objectivos, ou seja pessoas que 

vivem em comum recursos que não lhes pertencem. 

Participação é o acto de participar. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

PONTOS FORTES OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

Existência do Conselho do Pólo. 

Há possibilidade de conhecer melhor as 

famílias dos alunos aproveitando-se das 

informações recolhidas dos pais e 

encarregados de educação que fazem parte 

do Conselho do Pólo. 

Reunião mensal do Pólo com o Conselho 

do Pólo. 

Há possibilidade dos elementos do Conselho 

de Pólo recolher informações nos pais e ou 

encarregados de educação sobre a escola e 

bem assim levá-los informações sobre o 

funcionamento da escola, para que possam 

dar o seu contributo.  

 

Existência de um grupo de ligação Escola-

Comunidade. 

Há possibilidade de fazer o grupo funcionar 

em pleno, servindo de elo de ligação entre a 

escola e as famílias, sobretudo das mais 

afastadas da escola. 

 

Realização de actividades pontuais com os 

pais e encarregados de educação. 

Há possibilidade de sensibilizar os pais 

presentes no sentido de envolverem-se 

activamente nas actividades e mobilizarem 

os outros a participarem também. 

Contribuição financeira dos pais para o 

funcionamento normal da cantina e 

pagamento de um guarda diurno. 

Há possibilidade de reforçar a ementa diária 

dos alunos, variando as refeições de quando 

em vez, oferecendo-lhes outros pratos. 

Parcerias com instituições públicas, Igrejas, 

ONGs e pessoas singulares. 

Há possibilidade de alargar mais essas 

parcerias, tirando maior proveito sobretudo 

para fins pedagógicos.  

Os professores e as professoras fornecem 

informações dos progressos dos alunos. 

88% 

Há possibilidade dos professores e pais e ou 

encarregados de educação definirem juntos 

um plano de actuação para uma melhor 

progressão do(a) aluno(a). 
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PONTOS FORTES OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

 

 

 

Comunicação frequente entre pais, 

professores e professoras. 60% 

Os professores mostram-se disponíveis a 

atender os pais e ou encarregados de 

educação em qualquer momento. 75% 

Há possibilidade de aproveitar desta 

comunicação frequente entre pais e 

professores para divulgar o plano de 

actividades e discutir outros assuntos que são 

importantes para a vida da escola, entre os 

quais, a segurança e conservação do espaço, 

bem como a participação da escola na vida 

da comunidade onde os alunos são oriundos. 

 

 

Os professores e professoras comunicam 

com os pais e ou encarregados de educação 

nas reuniões e através de telefonemas 

pontuais. 

Há possibilidade de informar os pais e ou 

encarregados de educação dos projectos e 

planos da escola e aproveitar dos pais 

presentes para fazer o elo de ligação com os 

outros mais afastados. Ainda através dos 

telefonemas sensibilizar os pais a divulgarem 

as informações sobre o funcionamento da 

escola as outras famílias. 

Os professores e as professoras fornecem 

informações dos progressos dos alunos. 

88% 

Há possibilidade dos professores e pais e ou 

encarregados de educação definirem juntos 

um plano de actuação para uma melhor 

progressão do(a) aluno(a). 

Contribuição financeira de alguns pais na 

criação de condições de segurança na 

escola. 60% 

Há possibilidade de aproveitar esta iniciativa 

dos pais na implementação de projectos 

pedagógicos, quer ajudando financeiramente 

como também através do seu envolvimento, 

nas actividades de acordo com as suas 

potencialidades e virtudes.  

Participação de alguns alunos da escola em 

actividades de caris social com outras 

escolas mais carenciadas dos bairros 

periféricos. 

Há possibilidade de aproveitar esta dinâmica 

para alargar o intercâmbio entre os alunos 

desta escola, escola vizinha e com outras 

escolas de outros bairros e de outros 

Concelhos. 
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Existência de pais e ou encarregados de 

todos os extractos sociais da sociedade 

cabo-verdiana 

Há possibilidade de aproveitar todo este 

manancial de recursos nas actividades extra-

escolares e lectivas e promover um 

intercâmbio de ideias para o reforço do 

curriculum. 

Pais com um bom nível académico (2º ano 

da 2ªfase ao Mestrado) (ver o gráfico em 

apêndice) 

Há possibilidade de aproveitar essas 

capacidades para reforçar o funcionamento 

da escola, no domínio da gestão direcção e 

administração e nos domínios pedagógico. 

Relacionamento saudável entre os pais e 

professores durante as visitas às escolas. 

73% 

Há possibilidade de criar um ambiente de 

abertura onde os pais se sentem a vontade 

para partilhar os problemas familiares com 

os professores. 

Os pais procuram os professores pela sua 

iniciativa.75% 

Há possibilidade de aproveitar essas 

ocasiões para convidar os pais a 

contribuírem com ideias e sugestões e se 

envolverem nas actividades da escola e da 

comunidade. 

Os pais são informados dos progressos dos 

alunos. 

Há possibilidade dos pais e professores de se 

reuniram e discutir os pontos fracos e fortes 

dos alunos e definir estratégias de actuação 

conjunta. 

A maioria dos professores conhece todos os 

seus pais e ou encarregados de educação 

dos seus alunos. 

Há possibilidade de criar em cada sala 

núcleos que farão parte de um grupo maior 

de dinamização de actividades na escola e na 

comunidade. 

Colaboração do Conselho do Pólo na 

elaboração de pedidos de apoios. 

Há possibilidade de envolver o Conselho do 

Pólo na elaboração de projectos e programas 

de actividades que visem de aproximação 

entre os pais e ou encarregados de educação 

e a escola.  
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PONTOS FORTES OPORTUNIDADES DE MELHORIAS 

Representação de diferentes profissões. 

(polícia, engenheiros, advogados, 

coordenador de venda, assistente social, 

juízes, condutores, vendedeiras, pedreiro, 

carpinteiro, enfermeira, professor, 

economista, psicólogo das organizações, 

psicólogo clínico, secretária, rabidante, …) 

Há possibilidade de aproveitar todos esses 

recursos humanos para apoiar quer os 

professores nas actividades lectivas quer o 

gestor nas actividades administrativas. 

Atendimento a nível geral é considerado 

bom. 70% 

Há possibilidade de tornar o atendimento 

excelente, através da circulação de 

informação a todo o pessoal que trabalha na 

escola, seja de questões administrativas, seja 

de outras de índole funcionais. 

48% dos pais sabem quem é o seu 

representante no Conselho do Pólo. 

Há possibilidade de aproveitar este ponto 

positivo para partilha de informações. 

Pais empregados e exercendo profissões de 

quase todos os extractos sociais. 

Aproveitar desta valência para promover 

maior intercâmbio de ideias dentro e fora na 

escola, actuando a vários níveis. 

A escola dispõe de pais professores do 

Jardim, Ensino Básico, Ensino Secundário e 

Ensino Superior. 

Há possibilidade de trocar experiências com 

os colegas professores e promover uma 

maior qualidade de ensino na escola 

Hermann Gmeiner.  

O professor reage muito bem quando lhe é 

pedido informações do filho.   75% 

Aproveitar esta situação para aproximar-se 

mais dos pais e ou encarregados de educação, 

alargando a conversa para além das esferas 

da escola. 

96% dos encarregados de educação são pais 

biológicos. 

A escola deve explorar este potencial 

aproveitando-se dos pais e mães para 

apresentar projectos de intervenção social 

junto dos filhos. 
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PONTOS FRACOS AMEAÇAS 

18%dos pais que conhecem bem o plano de 

actividades e 83% afirmam não participar 

na sua elaboração. 

Fraca participação nas actividades 

programadas, uma vez que não tiveram 

oportunidade de dar o seu contributo na sua 

melhoria. 

87% dos pais e ou encarregados de 

educação não integram grupos de 

actividades e nem comissões criadas na 

escola. 

Ausência da maioria dos pais e ou 

encarregados de educação nas actividades.  

Inexistência de planos de actuação junto 

das famílias e comunidade circundante. 

Invasão frequentemente pelos vândalos 

tendo em conta que não há uma interacção 

com as pessoas a sua volta. 

Inexistência de uma associação de pais e ou 

encarregados de educação. 

Dificuldade em resolver os problemas que 

afectam a escola, a família dos alunos e a 

comunidade. 

Inexistência de planos de actividades para 

actuação da escola junto da comunidade nas 

suas zonas. 

A escola não conhece e nem compreende os 

problemas que os alunos estão sujeitos nas 

suas zonas, contribuindo deste modo para a 

rejeição e reprovação dos comportamentos 

desajustados que eles apresentam na escola, 

como sendo frutos do seu meio.  

A maioria dos pais não conhece bem o 

curriculum ministrado.  

Dificuldades dos pais em acompanhar os 

trabalhos dos alunos e apoiar os alunos. 

Fraca participação dos pais na gestão da 

escola. 

Aumento dos problemas da escola, 

deficiente relacionamento interpessoal, 

promoção de conflitos intra e interpessoais. 
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PONTOS FRACOS AMEAÇAS 

As actividades da escola são planificadas 

sem a contribuição duma larga maioria dos 

pais. 83% 

Desinteresse pelas actividades e pouca 

aderência uma vez que os pais não 

participaram da planificação das actividades. 

Inexistência de um espaço próprio para 

receber os pais e ou encarregados de 

educação. 

Desmotivação por parte dos pais, pois 

sentem-se perdidos no espaço sem saber 

onde ficar e onde procurar uma informação 

importante.  

Inexistência de uma associação dos alunos. 
Incumprimento dos Direitos e deveres dos 

alunos. 

Inexistência de um regulamento interno da 

escola. 

A escola fica de mãos atadas quando é 

confrontada com problemas sobre os quais a 

lei não previu.  

Poucos intercâmbios entre os alunos da 

escola com alunos das outras escolas. 

Alunos fechados em si mesmos, défice no 

relacionamento com os outros. 

 Pouca utilização da escola nos fins-de-

semana pelos pais e pela comunidade 5% 

sempre, 22% as vezes. 

Dificuldade da escola em aproximar os 

elementos da comunidade e fazê-los sentir 

como parte integrante da escola, isto é, 

conservá-la como se fosse a própria casa. 

Fraca participação dos pais nas reuniões de 

avaliação dos alunos.27% 

Avaliação injusta por parte dos professores, e 

muitas vezes duvidosa sobretudo nas áreas de 

expressões. 

A maioria dos pais desconhece como é feita 

a gestão da escola. 70% 

Desmotivação dos pais e ou encarregados de 

educação na participação e envolvimento nas 

actividades da escola, uma vez que não lhes é 

apresentado o balanço do ano lectivo em 

todos os domínios. 

A maioria dos pais não sabe se a gestora é 

encontrada facilmente na escola. (13,3% 

responderam não e 52% nunca) 

Défice de informação e pouco interesse das 

pessoas em participarem das actividades pois 

não sabem a quem devem dirigir para tratar 

assuntos de interesse de ambos. 
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PONTOS FRACOS AMEAÇAS 

Nos encontros com os pais, os professores 

não discutem com eles, a forma como 

devem participar nas actividades lectivas e 

extracurriculares. 

Desinteresse dos pais pelos encontros onde 

falam somente do comportamento, 

assiduidade, aproveitamento e festas, pois 

não têm muito significado para eles. 

Somente 17% dos professores trabalham 

em articulação com os pais no que tange ao 

progresso dos (as) alunos (as). 

Fraco aproveitamento, muitas vezes 

situando-se a classificação na sua maioria 

em suficiente. 

58% dos professores não sabem se os pais 

e ou encarregados de educação conhecem o 

curriculum ministrado nas escolas. 

Os professores não conseguem ter apoio dos 

pais no domínio do processo ensino 

aprendizagem.  

Grande parte dos alunos reside em bairros 

periféricos da cidade da Praia longe da 

escola. (ver gráfico em apêndice) 

50% dos alunos não respeitam o horário de 

entrada nas aulas. 

Dificuldade da escola em participar na maior 

parte das actividades desenvolvidas pelas 

comunidades nas suas zonas e os alunos 

correm o risco de não cumprirem o horário 

de entrada na aula. 

Somente 5% dos pais participam nas 

actividades lectivas. 

Dificuldades da escola em aproveitar o 

manancial de recursos de que dispõe para 

reforçar o curriculum.  

Cerca de 77% dos alunos não sabem se a 

escola tem os seus direitos e deveres 

regulamentados. 

Indisciplinas e dificuldades dos alunos em 

cumprir das regras estabelecidas. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Os resultados do estudo revelaram que as mães constituem o grosso dos encarregados de 

educação, totalizando um valor de 62%, o que está de acordo com as pesquisas anteriormente 

feitas sobre esta matéria de ligação família escola comunidade. Entretanto, é de ressaltar que 

na escola Hermann Gmeiner, o pai tem demonstrado interesse em acompanhar os filhos, o que 

consideramos extremamente positivo para a escola em si e para os próprios filhos. 

83% dos pais e ou encarregados de educação não participam na elaboração do plano de 

actividades da escola, o que veio a confirmar a falta de articulação entre o cliente e a 

instituição. Apesar do estudo relevar a participação dos pais e ou encarregados de educação na 

elaboração do plano de actividades, a volta dos 17%, na prática isto não corresponde a 

realidade. O plano de actividades é elaborado pela escola e submetido ao Conselho do Pólo, 

que é o órgão legal que tem função de aprova-lo juntamente com o orçamento provisional. 

58,3% dos pais e ou encarregados de educação conhecem o plano de actividades o que 

veio confirmar a informação que nos foi avançada pela gestora, cerca de metade. Não obstante 

a este aspecto positivo, ainda estamos longe do desejado que é envolver os pais na elaboração 

do plano de actividades, contido num projecto maior que é o Projecto Educativo de Escola. 

87% dos pais e ou encarregado de educação não pertencem a nenhum grupo de 

actividades o que veio demonstrar que a escola não tem escolhido as melhores estratégias para 

uma aliança positiva entre ela , família dos alunos, comunidade circundante e a comunidade 

educativa no geral, abstendo da contribuição e integração desses actores nas actividades da 

escola.. 

52% dos pais e ou encarregados de educação afirmam que não sabem se a escola é 

encontrada facilmente na escola fora do seu gabinete. Este dado vem nos demonstrar, uma vez 

mais, que apesar de classificarem a comunicação na escola de bom, há défice na circulação da 

informação. 

55% dos pais e ou encarregados de educação têm participado as vezes nas actividades 

desenvolvidas pela escola como meros espectadores, principalmente na comemoração de 

efemérides. Isto nos leva a concluir que a escola só tira proveitos dos pais nos momentos 

pontuais com particular incidência no domínio financeiro, o que de acordo com as pesquisas 

de Ramiro Marques significa dizer aos pais que só são úteis neste domínio. 
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70% dos pais e ou encarregados de educação não sabem como é feita a gestão da escola 

Hermann Gmeiner o que veio deitar por terra a afirmação da gestora que diz que tem feito 

uma gestão aberta.  

Apesar de 63% dos pais e ou encarregados de educação terem afirmado que orientam 

os seus filhos nos trabalhos de casa, ainda assim, os estudos revelaram-nos que 85% deles 

revelaram-nos não conhecerem a metodologia. Para fazer face a esta lacuna os estudos de 

Ramiro Marques, apresenta-nos uma alternativa que pode ser viável que é “Os pais podem 

envolver-se na realização de fichas de trabalho, pesquisas e actividades de remediação com 

os seus filhos, em casa. As actividades devem ser concebidas para desenvolver competências 

específicas na leitura ou na Matemática ou competências gerais a nível de resolução de 

problemas. Estas actividades devem ser planeadas com ajuda dos professores para poderem 

dar sequência ao que os alunos fazem na escola. Igualmente, as mesmas visam a melhoria do 

desempenho dos alunos.” 

Quanto a colaboração dos pais e ou encarregados de educação nas actividades lectiva, 

60% afirmam que nunca terem participado, o que nos leva a concluir que a escola não tem 

sabido gerir os recursos humanos que tem a sua disposição, sobretudo quando se trata de pais 

devidamente informados e formados, em quase todas as valências. 

Das informações recolhidas junto da gestora, ficamos a saber que os pais e ou 

encarregados de educação contribuem financeiramente nos projectos da escola e actividades 

realizadas na escola, o que veio a confirmar a tendência da maioria das escolas do pais em 

priorizar este domínio, relegando para o segundo plano as outras contribuições que eles 

podem dar em outros domínios.  

Este estudo revelou-nos que 27% dos pais e ou encarregados de educação participam 

nas reuniões de avaliação dos alunos, o que seria o ideal, mas na verdade isto não acontece. 

Os pais têm sido informados dos progressos do aluno, mas a avaliação é feita unicamente 

pelo(a) professor(a) da turma. 

25% dos pais e ou encarregados de educação afirmaram que se envolvem sempre nas 

actividades desenvolvidas pela escola, o que  nos leva a concluir que se lhes tivesse dado 

oportunidade no envolvimento na elaboração do plano de actividades, os resultados seriam 

melhores. 

5% dos pais e ou encarregados de educação afirmaram que a comunidade usufrui da 

escola nos fins-de-semana, o que deita por terra a resposta da gestora sobre a mesma questão 

que respondeu sempre. Este desencontro desta informação leva-nos a concluir que há falta de 

sintonia entre as duas partes. 
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As definições dadas aos conceitos de escola aproximaram-se quer nas concepções dos 

pais e professores e gestora quer nas definições dos teóricos que consideram que a escola é 

uma instituição social e educativa que tem por missão formar homens e mulheres em todos 

os domínios da sociedade. 

Igualmente, no tocante ao conceito de comunidade os inquiridos tiveram respostas 

aproximadas, dizendo que é algo em comum, grupos que vivem em comum recursos, partilha 

do mesmo espaço e objectivos comuns. 

Em relação ao conceito de participação os inquiridos quase todos foram unânimes em 

dizer que é fazer parte de algo, colaborar, participar, o que veio confirmar as definições de 

Benficá e Libâneo, sobre o mesmo conceito.  

        Quanto as sugestões dos pais e ou encarregados de educação sobre o que se deve fazer 

para estreitar as relações entre a escola, família e comunidade, constamos que, a maioria fez 

referência as actividades que a escola deve fazer em concertação com a comunidade 

nomeadamente:  

        A comunidade deve participar activamente nas actividades da escola e organizar 

convívios entre ela e a escola. 

        A escola deve elaborar um plano destinado a comunidade no que se refere a prevenção 

rodoviária, paludismo, droga HI, campanha de limpeza. 

        A escola deve fazer mais encontros com a comunidade, actividades culturais e 

recreativas com uma forte participação de todos, para angariar fundos tanto para ajudar a 

escola como também as pessoas mais carenciadas, nas comunidade mais próximas da escola. 

        Estamos plenamente de acordo com estas sugestões vindas dos pais e ou encarregados 

de educação, na medida em que as relações entre a escola família e comunidade não devem, 

de forma alguma, traduzir em exclusivo benefício para a escola, mas pelo contrário do 

colectivo, isto é, todas essas entidades devem tirar proveito, ajudando-se mutuamente.  

 



Instituto Superior de Educação Curso de supervisão e orientação pedagógica 

Relação Escola / Família / Comunidade – Estudo de caso na Escola Hermann Gmeiner 55 

 

6. POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS BÁSICAS QUE PODEM SERVIR PARA UMA BOA RELAÇÃO 

ESCOLA – FAMÍLIA – COMUNIDADE 

 

 Criar espaço de interacção entre os pais e a escola (Palestras, seminários, mesas 

redondas…) 

 Os educadores assumam um trabalho conjunto com a comunidade, partilhando os seus 

problemas e experiências, para que juntos possam encontrar saídas; 

 Criar um grupo de intercâmbios incluindo elementos da comunidade, para organizar, 

recolher informações que promovem actividades de intercâmbios com a escola e a 

comunidade; 

 Visitas familiares feitas pelos professores devidamente preparadas e de preferência 

acordadas com as famílias; 

 Intercâmbios com outras escolas locais, quer com actividades culturais bem como nas 

de caris pedagógico;  

 Participação da escola em trabalho local, em concertação com associações locais e 

organizações religiosas; 

 Prestar acessória a comunidade no que tange a organização da própria comunidade. 

 Conhecer as reais virtudes e necessidade de cada um e agir mutuamente; 

 Disponibilizar sempre que necessário, a escola nos fins-de-semana para os pais e a 

comunidade desenvolverem actividades; 

 Os professores devem procurar os pais para ajudá-los a orientar os filhos em casa; 

 Evitar queixas sistemáticas e apontar os aspectos positivos dos alunos; 

 Conhecer bem os pais, as suas dificuldades e ajudá-los, na medida do possível; 

 O Conselho do Pólo deve reunir com os pais para ouvir contribuições, preocupações e 

socializá-las com a escola para o bem de todos, resolver os problemas da escola juntos 

 Fazer convívios com os pais e ou encarregados de educação, família, comunidade 

circundante e comunidade educativa;  

 A direcção deve disponibilizar-se para receber os pais e ou encarregados de educação, 

família e comunidade pelo menos uma vez por semana; 

 A escola deve fazer actividades recreativas para organizar fundos para ajudar a 

comunidade; 
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 Os pais podem participar de inúmeras actividades como: lanchar com os filhos na 

escola, participar de passeios e estudos do meio acompanhando as crianças, ajudar na 

organização de festas e eventos, falar sobre seu trabalho e/ou profissão, ensinar uma 

actividade que realizam como, por exemplo, um trabalho com argila, trançados com 

fibras, contar histórias, ensinar danças e músicas e ainda trocar livros com os alunos;  

 A escola deve elaborar um plano destinado a comunidade no que se refere a prevenção 

rodoviária, paludismo, cólera, droga, HIV, campanha de limpeza, … 

 Promoção da participação da comunidade e dos seus membros na elaboração do plano 

de actividades; 

 Maior divulgação do plano de actividades da escola junto dos pais, aproveitando os 

elementos do Conselho de Pólo, professores e alunos; 

 Socializar os fracassos e sucessos com a comunidade; 

 Envolver a comunidade na resolução dos problemas da escola (segurança, higiene, 

ementa, horto escolar); 

 A escola deve expor os seus planos e projectos à comunidade e participar activamente 

nas actividades da comunidade; 

 Criar um calendário para encontros logo no início do ano e divulgado no seio da 

comunidade educativa;  

 Chamar os pais para participar em todas as actividades da escola de carácter 

económico, social, cultural e pedagógica; 

 Abrir as portas a comunidade e não chamar os pais só nos momentos pontuais;  

 Criação de comissões de trabalho composta por pais e professores de todas as turmas; 

 Criação de associação de pais e fazer tudo para que ela funcione através da 

motorização das suas actividades; 

 A comunidade deve estar sempre em contacto com a escola; 

 Pedir sugestões aos pais e ou encarregados de educação na tomada de decisões; 

 Criar grupos homogéneos para resolver questões urgentes e que não merecem muita 

discussão; 

 Criar grupos heterogéneos de pais e ou encarregados de educação aproveitando a 

representação de pais de todas as turmas;  

 Participação dos pais em actividades de sala de aula, partilhando com os alunos e 

professores as suas experiências; 

 Os pais, em conjunto com alunos e professores, apresentam propostas de temas a 

explorar nas áreas disciplinares, transdisciplinares e de complemento curricular; 
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 Participação dos pais e ou encarregados de educação na construção de materiais de 

apoio educativo; 

 A escola terá de demonstrar uma predisposição para dar e não só para receber; 

 Alunos professores e pais devem promover a interacção de actividades culturais, 

desportivas, lúdico-recreativas e até económico-financeiro; 

 Aproximar mais os pais do que está sendo desenvolvido na sala de aula, através de dos 

filhos, isto é fazendo com estes acompanham as actividades desenvolvidas na sala de 

aula e possam dar a sua contribuição, trocando livros com os alunos e professores, 

participar nas sessões de história devidamente calendarizadas; 

 A presença dos pais na escola, dentro de regras preestabelecidas pelo grupo, pode ser 

muito interessante;  

 O gestor e a escola devem criar um ambiente escolar favorável à construção de 

consensos para elaboração de projectos de escola de forma partilhada; 

 A escola pode criar um grupo composto por professores reformados para apoiar os 

pais na orientação dos filhos em casa, promovendo pequenos seminários ligados a 

alfabetização; 

 A escola deve apostar numa associação dos antigos alunos da mesma para ajudá-la na 

materialização das actividades programadas em articulação com a comunidade 

educativa; 

 Acertar com os pais o calendário das reuniões e enviar propostas de ordem de 

trabalhos pelo menos três dias de antecedência, para que possam dar o seu contributo 

nas decisões e assuntos que se pretende tratar; 

 Criar espaço onde as crianças possam partilhar com os adultos os projectos 

interessantes desenvolvidos, como por exemplo: exposições de trabalho, apresentação 

de pesquisas e de dramatizações, feiras de arte, de literatura, de ciências e dos mais 

diversos saberes, pois elas têm também muita coisa para ensinar aos adultos, é preciso 

dar-lhes voz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

        Tendo findo o nosso trabalho, gostaríamos de destacar a forma participada em que 

decorreu todo o seu desenrolar, tanto pelo formando e pela orientadora, assim como por parte 

daqueles que sempre estiveram do nosso lado, apoiando-nos incondicionalmente. São factos 

desta natureza que nos encorajam e nos dão motivos fortes para trilhar nesta árdua e nobre 

tarefa que é a Educação. 

        Das informações, apuradas no estudo de caso, concluímos que a escola Hermann 

Gmeiner tem um manancial de recursos humanos com um bom nível académico e que pode 

ser aproveitado nas actividades de sala de aula, participação na gestão e noutras actividades de 

caris social quer na escola como fora dela, actuando junto das famílias e da comunidade. Por 

outro lado, concluímos que a qualidade do funcionamento duma escola, passa necessariamente 

pela gestão participativa, com forte engajamento de toda comunidade educativa, na riqueza e 

racionalidade dos seus actores face as suas motivações, aspirações e interesses.  

        Em relação ao curriculum, é de destacar a percentagem de pais que afirma conhecer 

muito bem o curriculum. Entretanto, estamos convencidos que a escola deve fazer uma aposta 

forte no envolvimento dos pais e ou encarregados de educação no reforço do curriculum 

ministrado, com os conhecimentos, valores, desejos e expectativas vindos dos diversos 

horizontes familiares. Esta filosofia de participação promove uma ambiente favorável e 

acolhedor, pois, o saber escolar produzido nas salas de aula é algo mais significativo, mais 

prazeroso e mais libertador para todos os actores envolvidos na prática educativa. 

        O trabalho realizado até o momento faz emergir algumas pistas a tomar em consideração 

ao prosseguimento deste projecto ou na implementação de outros desta área. Reconhecemos, 

que a escola Hermann Gmeiner tem tido iniciativas de cooperação escola-família, que têm 

produzido mudanças ao nível do funcionamento da cantina escolar, segurança, 

embelezamento, actividades de caris social para com escolas mais pobres. Entretanto, a 

aliança positiva que tanto se deseja entre a escola e a família, implica conhecer e gerir 

diferentes pontos de vista e interesses dos intervenientes, nem sempre conciliáveis. Com 

efeito, justifica-se um maior investimento no conhecimento das interacções e dos processos de 

funcionamento dos pais e alunos envolvidos, sendo as acções implementadas imediatamente 
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após o arranque do ano lectivo, com uma monitorização constante dos responsáveis para cada 

acção. Ainda, ressaltamos a importância e a necessidade de multiplicar as acções de forma a 

chegar a todas as famílias e abranger mais professores, pessoal não docente e alunos. A 

criação de associação de pais e ou encarregados de educação e dos alunos na escola poderá 

gerar sinergias no sentido do trabalho com as famílias, desde que as acções planificadas sejam 

monitoradas.  

        Para uma maior aproximação desta duas entidades, Escola e Família, o plano de 

actividades e outros projectos direccionados para escola, famílias e comunidade devem contar 

com o envolvimento directo dos pais e ou encarregados de educação, alunos, sendo certo que 

numa primeira fase os grupos devem ser constituídos por elementos homogéneos para discutir 

assuntos mais urgentes que não requerem muita discussão e por elementos heterogéneos 

quando se busca o consenso necessário. 

        Ainda, ao longo deste estudo, concluímos que a escola tem uma participação muito fraca 

nas actividades realizadas pela comunidade e deste modo, cabe-lhe ter uma equipa forte e 

activa, com condições de promover debates, ensinar, orientar, trocar informações sobre os 

mais diversos assuntos de seu interesse, da família, da comunidade escolar e educativa no 

geral. Igualmente, a escola deve sempre pautar pelo controlo do processo de comunicação, 

manter a imparcialidade, devolver aos pais constantemente responsabilidades, enfatizar os 

pontos fortes das pessoas e evitar entrar em oposição com as famílias. 

        Com este trabalho estamos convencidos de que demos a nossa contribuição para o 

estreitamento de relações entre a família, comunidade e a Escola Básica Hermann Gmeiner da 

Praia, por um lado, e por outro lado abrimos um caminho para outras pesquisas sobre esta 

mesma matéria. 
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QUADRO 1 – ALUNOS  

QUESTIONÁRIO DIRIGIDO AOS ALUNOS 

 

1 
Masculino Feminino 

14 16 

2 
5º Ano 6º Ano 

14 16 

3 
Sim 

30 

4 
Sim 

30 

5 
Muito Boa 

30 

6 
Sempre As vezes Raras vezes 

14 15 1 

7 
Muito Bom Bom Razoável 

15 12 3 

8 
Sempre As vezes 

12 18 

9 
Sempre As vezes Raras vezes 

10 17 3 

10 
Sim Não 

26 4 

11 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca 

2 18 6 4 

12 
Sim Não Não sei 

8 10 12 

13 
Sim Não Não sei Raras vezes 

16 4 9 1 

14 
Sim Não Não sei 

7 14 9 

15 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca 

8 16 4 2 

16 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca 

6 11 4 9 
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QUADRO 2 - PROFESSORES 

Apuramento dos dados referentes ao questionário dirigido aos professores da escola Hermann Gmeiner 

 

SEXO HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS ANO DE SERVIÇO 

MASC FEM 1ª FASE 2ª FASE IP OUTRA 1-4 5-10 11-15 16-20 

2 10 3 3 6  3 1 2 6 

 

Nº 2 
Todos Um terço Alguns   

7 1 4   

 

Nº 3 
Frequente Raras vezes As vezes   

9 1 2   

 

Nº 4 
Maioria Metade Alguns Nenhum  

2 6 4   

 

Nº 5 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

2 5 1 4  

 

Nº 6 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

5 7    

 

Nº 7 
Sim Não Não sei   

5  7   

 

Nº 8 
Maioria Metade Nenhum Não sei  

1 1 7 3  

 

Nº 9 
A/P A/C C/Ca/Fest A/P/AP/C A/P/C A/P/AP/C/Ca/Fest P/AP/C/Pal 

3 2 1 1 2 1 2 

40 

Nº 10 
Mãe Tios    

11 1    

 

Nº 11 
Solicitado Solicitado/iniciativa Iniciativa Final do trimestre Solicitado/problema 

2 5 1 2 2 

 

Nº 12 
Escola Escola, casa e rua Escola e rua Escola e casa  

2 4 5 1  

 

Nº 13 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

2 3 2 5  

                                                 
40

      A/P – Assiduidade e Pontualidade  AP/C – Aproveitamento e Comportamento   C/Ca/Fest - Comportamento, Cantina e Festa 

A/P/AP/C – Assiduidade, Pontualidade, Aproveitamento e Comportamento A/P/C – Assiduidade, Pontualidade e Comportamento 

A/P/AP/C/Ca/Fest – Assiduidade, Pontualidade, Aproveitamento, Comportamento, Cantina e Festa 

P/AP/C/Pal – Pontualidade, Aproveitamento, Comportamento e Palestras. 
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Nº 14 

Palestras 

Telefones e 

Reunião 

Reunião e 

Convívio 
Reuniões 

Conversas 

pontuais 

Reuniões e 

Telefone 

1 3 4 1 3 

 

Nº 15 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

2 2 8   

 

Nº 16 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

 7 4 1  

 

Nº 17 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

 8 3 1  

 

Nº 18 
MBem Bem Razoável Não sei  

  5 7  

 

Nº 19 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

1 4 3 4  

 

Nº 20 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

12     

 

Nº 21 
Médio/Não Médio/Não Médio/ Sim Alto/Sim  

2 7 2 1  

 

Nº 22 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

 6 1 5  

 

Nº 23 
Muito bem Bem Razoável Não sei  

1 2 6 3  

 

Nº 24 
Num horário Em qualquer momento Em qualquer lugar 

1 9 2 

 

Nº 25 
Escola Comunidade Participação Obs. todos os inquiridos 

definiram os três conceitos 12 12 12 
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QUADRO 3 – PAIS E OU ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Apuramento dos dados referentes ao questionário dirigido aos pais e ou encarregados da educação 

Nº 

1 

Habilitações literárias dos pais e ou encarregados de educação 
Números de pessoas 

inquiridas por Sexo 

4º 

Ano 
6º Ano 

9º 

Ano 

10º 

Ano 
12º Ano Bacharelato Licenciatura Mestrado Masculino Feminino 

13 6 2 6 16 7 8 2 23 37 

 

Nº 2 
MBem Bem Razoável Não sei  

2 11 30 17  

 

Nº 3 
Não Sim    

50 10    

 

Nº 4 
Sim Não Não sei   

29 23 8   

 

Nº 5 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

2 20 6 32  

 

Nº 6 
Sim Não Não sei   

25 4 31   

 

Nº 7 
Sim Não    

11 49    

 

Nº 8 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

17 34 8 1  

 

Nº 9 
MBem Bem Razoável Não sei  

3 17 20 20  

 

Nº 10 
Frequente Razoável Fraca   

36 23 1   

 

Nº 11 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

53 7    

 

Nº 12 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

16 17 3 24  

 

Nº 13 
Solicitado Iniciativa Solicitado e iniciativa   

10 45 5   

 

Nº 14 
MBem Bem Razoável Não sei  

45 14 1   
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Gráfico representativo das amostras

1

2

10

11

19
60

Gestora

Professores

Professoras

Alunos

Alunas

Pais e ou Encarregado

de Educação.

 

Nº 15 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

38 13 9   

 

Nº 16 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

13 33 12 2  

 

Nº 17 
Boa Razoável Fraca   

44 11 5   

 

Nº 18 
MBom Bom Suficiente   

42 15 3   

 

Nº 19 
Mãe Pai Avós Tios  

36 22 1 1  

 

Nº 20 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

24 10 9 17  

 

Nº 21 
MBom Bom Suficiente Insuficiente  

7 20 19 14  

 

Nº 22 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

3 13 8 36  

 

Nº 23 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca  

13 38 7 2  

 

Nº 24 
Sim Não Não sei   

17 1 42   

 

Nº 25 
Sempre As vezes Raras vezes Nunca Não sei 

3 13 9 8 27 
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GRÁFICOS  

 

 

 

Idade dos professores da escola Hermann 

Gmeiner

3; 25%

2; 17%
3; 25%

1; 8%

3; 25% 28   à   33

34  à    40

41    à     45

46    à      50

51    à     56

Tempo de serviço dos professores na escola Hermann 

Gmeiner

3; 25%

1; 8%

2; 17%

6; 50%

1 à 4

5 à 10

11 à 15

16 à 20

Habilitações literárias dos pais e ou 

encarregados de educação

13; 22%

6; 10%

2; 3%

6; 10%

16; 27%

7; 12%

8; 13% 2; 3%

4º Ano

6º Ano

9º Ano

10º Ano

12º Ano

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Zonas de residência dos pais e ou encarregados 

de educação da escola Hermann Gmeiner

10; 17%
2; 3%
4; 7%

2; 3%
2; 3%

4; 7%
13; 22%6; 10%

2; 3%

2; 3%

1; 2%

6; 10%

3; 5%

2; 3%

1; 2%
Fazenda

Bairro

Achadinha

Lém Ferreira

Achada Mato

Achada Santo António

Achada Grande

Achada São Filipe

Calabaceira

Vila Nova

Praínha

Terra Branca

Ponta D`Água

Lém Cachorro 

Plateau
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Definições de escola pelos pais

24; 40%

10; 17%

14; 23%

8; 13%
4; 7%

Escola é o prolongamento do lar do aluno e é uma institução que forma

futuros homens e mulheres responsáveis e activos na sociedade.

Escola é o local onde todas as crianças têm direito de frequentar com o

objectivo de aprender a ler e a escrever.

Escola é um espaço para fomentar conhecimentos, amizades e

principalmente ensinar e aprender aspectos sociais e culturais.

Escola é uma instituição de ensino ou uma corrente de pensamento com

características padronizadas que formam certas areas do conhecimento.

Escola é um estabelecimento para ensino, reuniões e encontros.

Definição de escola pelos professores

6; 50%6; 50%

Instituição onde acontece o processo ensino aprendizagem.

Local onde se educa e ensina os alunos a serem futuros homens e mulheres do

amanhã.

Definição de comunidade pelos pais

13; 22%

15; 25%
25; 41%

7; 12%

Conjunto de pessoas que constitui uma dada zona habitacional,

respeitando-se mutuamente.

Grupos de pessoas interdependentes que partilham o mesmo meio

ambiente.

Algo que é comum, que pertence a todos.

Espaço de vivência e de inter-relacionamento individual e colectivo do

indivíduo com vista a sua correcta inserção social.
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Definição de participação pelos professores

7; 58%
2; 17%

3; 25%

Tomar parte de algo.Colaborar, envolver, dar contributo, isto é, não ser

passivo.

Ter parte na acção, estar por dentro de todo o processo de planificação de

qualquer actividade.

Ajudar, participar em algo que interessa as pessoas com os

conhecimentos e meios.

Definição de participação pelos pais

4; 7%

39; 65%

11; 18%

6; 10%

Envolvimento dos pais e ou encarregados de educação dos alunos no dia-a-

dia da escola.

Fazer parte de algo, apoiar com ideias, contribuir.

Desenvolver actividades juntos sem excluir ninguém, inclusive os alunos.

Envolvimento de uma pessoa numa determinada actividade ou evento.

Definição de comunidade pelos professores

7; 58%

5; 42%

Um conjunto de pessoas que vivem em comum, partilhando algo que não

é próprio, mas de todos e que  lutam pelo mesmo fim.

É um conjunto de pessoas de uma determinada zona ou território onde a

escola está inserida.
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QUESTIONÁRIOS  

 

1. ALUNOS 

 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Questionário dirigido aos alunos da 3 ª fase da escola Hermann Gmeiner (SOS) da Praia       

Ano lectivo 2006/07                                                                         Data ………/……. /…… 

     

 

Questionário 

 

1- Dados pessoais 

Sexo        Masc.                                   Fem.                                                     

Idade ______ Estuda o _____ Ano da _____ Fase 
 
Morada ________________________________________________________________________ 
 
2 – Os teus pais sabem ler e escrever?  
 
 
 
3 – Os teus pais trabalham? 
 
 
 
 
4 – Como classificas a relação com o teu professor? 
 
 
 
5 – Respeitas o horário de entrada nas aulas? 
 
Sempre              As vezes     Raras vezes  Nunca  
 
 
 

Mãe Pai 

Sim Não Sim Não 

    

Mãe Pai 

Sim Não Sim Não 

    

Muito boa Boa  Razoável Fraca 

    

        Caro (a) aluno, o presente questionário enquadra-se no trabalho de investigação para a realização do 

trabalho do fim de curso, com vista a obtenção do grau de Bacharelato em Supervisão e Orientação 

Pedagógica. Neste sentido gostaria de contar com a tua colaboração no seu preenchimento, pois o sucesso 

deste estudo depende fundamentalmente das tuas respostas. Todos os dados recolhidos são confidenciais. 

        Por favor não deixes de responder a nenhuma questão, mesmo que por vezes tenhas algumas dúvidas. As 

tuas respostas ajudar-nos-ão a compreender a relação que existe entre a escola e a comunidade, contribuindo 

deste modo, para a melhoria da qualidade do ensino na escola Hermann Gmeiner. 

        Antecipadamente, agradecemos a tua colaboração. 
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6 – como classificas a relação interpessoal existente na escola  
 
MBom             Bom              Suficiente         Razoável   Fraca  
 
7 - Realizas actividades recomendadas pelo professor? 
 
Sempre                    As vezes   Raras vezes              Nunca  
 
8 - Participas nas actividades realizadas pela escola? 
 
Sempre                         As vezes    Raras vezes                 Nunca  
 
9 – Na escola,  há locais de convívio disponíveis aos alunos? 
 
Sim                   Não  
 
10 - Participas  na programação das actividade da tua escola? 
 
Sempre                   As vezes   Raras vezes             Nunca  
 
11 - Estão regulamentados os direitos e deveres dos alunos na tua escola? 
 
Sim                   Não   Não sei responder       
 
12 – Na tua escola há programas de intercâmbio com outras escolas vizinhas?  
 
Sim                   Não   Não sei responder       
 
13 - Na tua escola há associação de alunos? 
 
Sim                   Não   Não sei responder       
 
14 A escola realiza actividades com a comunidade? 
 
Sempre             As vezes     Raras vezes   Nunca  
 
15 – Participas nas actividades desenvolvidas na escola, pela comunidade? 
 
 Sempre    As vezes      Raras vezes   Nunca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muito obrigado pela tua colaboração! 
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2. PROFESSORES 

 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Questionário dirigido aos professores da escola Hermann Gmeiner (SOS) da Praia 

Ano lectivo 2006/07      Data ………/……. /…… 

    Questionário 

1- Dados pessoais 

Sexo          Masc.                                 Fem.                                                    Idade _____ 

1.1 Habilitações literárias  

10º ano                   12º ano                      Ano Zero               Bacharelato 

Outra_______________________________________________________________________  

1.2 Habilitações profissionais_____________________________________________________    

1.3 Há quanto tempo é professor(a) neste Pólo? _____________________________________ 

2 - Conhece os encarregados de educação dos seus alunos? 

 

Todos           Metade                   Um terço                  Alguns 

 

3 – O (a)s professor(a)s comunicam-se com os pais/mães. 

 

Frequentemente             Raras vezes                As vezes                    

 
4 -  O (a)s pais/mães participam nas reuniões da escola; 
 
Todos (as)              Maioria            Metade         Nenhum (a)                Não sei responder 

5 - A gestora participa nas reuniões que os professores fazem com os pais e ou encarregados 
de educação? 
  
Sempre              As vezes    Raras vezes   Nunca 
 

        O presente questionário enquadra-se no trabalho de investigação para a realização do trabalho do fim de 

curso, com vista a obtenção do grau de Bacharelato em Supervisão e Orientação Pedagógica. Tem por 

objectivo recolher informações junto dos professores. Todos os dados recolhidos são confidenciais e serão 

tratados de forma impessoal, destinando-se exclusivamente a realização deste estudo. 

        Por favor não deixe de responder a nenhuma questão, mesmo que por vezes tenha algumas dúvidas. A 

sua participação neste inquérito é voluntária, mas de extrema importância. Suas respostas ajudar-nos-ão a 

compreender a relação que existe entre a escola e a comunidade, contribuindo deste modo, para a melhoria da 

qualidade do ensino na escola Hermann Gmeiner. 

        Agradecemos a sua colaboração, porquanto sem ela não será possível este estudo. 
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6 - A gestora permanece na escola durante o período de actividades escolares? 
 
 Sempre   As vezes        Raras vezes     Nunca 
 
7 - A gestora é encontrada facilmente na escola, fora do seu gabinete? 
 
Sim                Não        Não sei responder 
 
 
8 – O (a)s pais/mães participam de reuniões de avaliação dos alunos? 
 
Todos (as)            Maioria           Metade         Nenhum (a)           Não sei responder 

 
9 - Dos assuntos abaixo indicados, assinala os que são tratados, com maior frequência, nos 
encontros com pais/encarregados de educação? 
 
 Assiduidade               Pontualidade   Aproveitamento                comportamento 
 
 Contribuição na cantina                                festas da escola       palestras  
 
10 – Com quem converse mais a respeito do (a) aluno(a)? 
 
Pai          mãe        tio (a)       irmão           avós        Outros         quem ? __________________ 
 
11 - Os pais procuram o (a) professor (a) quando? 
     
 Solicitados    Pela sua iniciativa          Há problemas  No Final do trimestre           No fim do ano  
 
12– O (A) professor(a) dialoga com os encarregados de educação: 
 
Na escola             Em casa     Na rua  Nos locais de trabalho 
 
13 – O (a)s professor(a)s e pais e ou encarregados de educação trabalham em conjunto para 
tratar de questões de interesse do aproveitamento do educando. 

 
 Sempre   As vezes      Raras vezes      Nunca  
 
14 - O que tem feito para aproximar os pais e ou encarregados de educação à escola? 
 
Visitas domiciliárias               Palestras               Telefonemas                Reuniões            
 
Convívios            Outros                 Quais_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
15 – O (a)s pais/mães acompanham os TPC do (a)s filho(a)s? 
 
 Sempre   As vezes    Raras vezes  Nunca  
 

16- Há evidência da leitura, conversações e brincadeiras dirigidas no lar. 

 

Sempre            As vezes  Raras vezes  Nunca  
 

Justifique a sua resposta _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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17 – Os trabalhos de casa dos alunos permitem a participação dos encarregados de educação?     

  

Sempre    As vezes    Raras vezes  Nunca  
                                        

18 –Os encarregados de educação conhecem o curriculum ministrado na escola? 
                      
Muito bem             Bem                 Razoável                Não sei responder 
 
Justifique a sua resposta ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
19 - Os encarregados de educação participam e colaboram nas actividades lectivas? 
 
Sempre              As vezes    Raras vezes    Nunca  
 
20- Os pais estão informados dos progressos dos alunos?  
 
Sempre              As vezes  Raras vezes         Nunca  
 
21 - O nível de ruído externo é: 
 
Alto  
 
Médio 
 
Baixo        
 
Compromete as actividades desenvolvidas dentro da sala de aula; 
 
Não compromete as actividades desenvolvidas dentro da sala de aula; 
 
22 – Participa nas actividades desenvolvidas pela comunidade? 
 
Sempre             As vezes  Raras vezes          Nunca  
 
23 - Conhece as dificuldades dos encarregados de educação? 
 
Muito bem           Bem               Razoável               Não sei responder 
 
Justifique a sua resposta _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
24 – Recebe os pais dos seus alunos: 
 
Num horário próprio             Em qualquer momento                   Em outros momentos 
 
25 - O que significa para si os conceitos de: 
 
Escola 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Comunidade 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Participação 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
Muito obrigado pela sua colaboração! 
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3. PAIS E OU ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

Questionário dirigido aos pais e ou encarregados de educação da escola Hermann Gmeiner (SOS) 

da Praia 

Ano lectivo 2006/07                                                                         Data ………/……. /…… 

   

Questionário 

1- Dados pessoais 

Sexo Masc.                                          Fem.                                                    Idade __________ 

1.1 Habilitações literárias  

Ensino Primário                   Ensino Preparatório              Ensino Secundário                Bacharelato 

Licenciatura                   Outra       Especificar_____________________________________________ 

Profissão ____________________________ Morada ______________________________________  

2 – Conhece o plano de actividades da escola? 

Muito bem              Bem                 Razoável               Não sei responder 
 
3 – Participa na elaboração do plano de actividades da escola? 
 
Sim                Não   
 
4- Sabe quem é seu representante do Conselho do Pólo? 
 

Sim                 Não     Não sei responder 

 
5 – Participa na gestão da escola? 
 
Sempre                 As vezes       Raras vezes        Nunca  
 
6 – A gestora é encontrada facilmente na escola, fora do seu gabinete?  
 
Sim               Não          Não sei responder 
 

        O presente questionário enquadra-se no trabalho de investigação para a realização do trabalho do fim de 

curso, com vista a obtenção do grau de Bacharelato em Supervisão e Orientação Pedagógica. Tem por 

objectivo recolher informações junto dos, pais e ou encarregados de educação. Todos os dados recolhidos são 

confidenciais e serão tratados de forma impessoal, destinando-se exclusivamente a realização deste estudo. 

        Por favor não deixe de responder a nenhuma questão, mesmo que por vezes tenha algumas dúvidas. A 

sua participação neste inquérito é voluntária, mas de extrema importância. Suas respostas ajudar-nos-ão a 

compreender a relação que existe entre a escola e a comunidade, contribuindo deste modo, para a melhoria da 

qualidade do ensino na escola Hermann Gmeiner. 

        Agradecemos a sua colaboração, porquanto sem ela não será possível este estudo. 
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7- Pertence a algum grupo de actividade existente na escola? 
 
Sim                                    Não    
 
8 – Participa nos encontros promovidos pela escola? 
 
Sempre               As vezes        Raras vezes     Nunca  
 
9 – Conhece o curriculum ministrado na escola?  
 
Muito bem                   Bem               Razoável                Não sei responder 
 
10 –A comunicação entre a escola e os pais é:  
 
Frequente                Razoável                  Fraca                    

 

11- O professor fornece-lhe informações dos progressos dos filhos?  
 
Sempre               As vezes       Raras vezes        Nunca  
 
12 –Participa das reuniões da avaliação dos alunos? 

 

Sempre                 As vezes       Raras vezes    Nunca  
 
13 –Como pai e ou encarregado de educação, procura o (a) professor(a) quando? 
     
 Quando solicitado(a)          Pela sua iniciativa              Solicitado(a) e por iniciativa 
 
14 – Como reage o (a) professor(a), quando lhe pede informações a respeito do filho? 
  
Muito bem              Bem                     Razoável                 Não sei responder 
 
15 – Orienta o seu filho nos trabalhos de casa? 
 
Sempre                As vezes       Raras vezes    Nunca  
 
Se assinalar nunca, quais os motivos? 
 
Não sei a metodologia               Não percebo o trabalho              Falta de tempo 
 
16 - Envolve nas actividades desenvolvidas pela escola? 
 
Sempre                As vezes       Raras vezes   Nunca  
 
17 – Como classifique a sua relação de empatia com o (a) professor(a)? 
 
Boa           Razoável     Fraca                Muito fraca 
 
18 - Como classifique o atendimento na escola por parte do (a) professor(a)? 
 
Muito Bom                     Bom               Suficiente                   Insuficiente 
 
19 – Relação de parentesco com o aluno: 
  
Pai                 mãe         tio(a)          irmão            avós                 Outra ________________________ 
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20- O (A)professor(a) do seu filho interessa-se pelos problemas da família?  
 
Sempre             As vezes Raras vezes    Nunca  
 
 
21 – Como avalia a participação da escola nas actividades promovidas pela comunidade? 
 
Muito Bom                   Bom                 Suficiente                 Insuficiente  Não sei 
 
22 – Alguma vez colaborou com o(a) professor(a) nas actividades de sala de aula?  
 
Sempre              As vezes    Raras vezes    Nunca  
 
23 – Tem conhecimento de todos os factos ocorridos na escola? 
 
Sempre                 As vezes      Raras vezes     Nunca  
 
24- A gestão é feita na escola conforme as normas estabelecidas? 
 
Sim                 Não    Não sei responder 
 
25 – Os pais e a comunidade usufruem da escola nos fins-de-semana? 
 
 Sempre    As vezes        Raras vezes            Nunca   Não sei 
 
26 - O que significa para si os conceitos de: 
 
Escola 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Comunidade 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Participação 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
27 – Na sua opinião, o que se deve fazer para estreitar a relação escola comunidade? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Muito obrigado pela sua colaboração! 
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4. GESTORA 

 

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Questionário dirigido à gestora da escola Hermann Gmeiner (SOS) da Praia 

Ano lectivo 2006/07       Data ………/……. /…… 

  

Questionário 

1- Dados pessoais 

Sexo Masc.                                          Fem.                                                    Idade __________ 

1.1 Habilitações literárias  

10º Ano                              12º Ano                                        Bacharelato 

Licenciatura                   Outra       Especificar_______________________________________ 

 

1.2-Habilitações profissionais________________________________________________________    

 

1.3-Há quanto tempo é gestora do Pólo? ______________________________________________ 

 

1.4-Tem formação na área de gestão escolar?             Sim                       Não                             

 

2- A escola possui Conselho de Pólo?                  Sim                       Não 

 

3 - Que instrumentos de gestão provisional o Pólo utiliza? 

Plano anual de actividades               Projecto Educativo de Escola 

        Outros. Especificar _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

   

        O presente questionário enquadra-se no trabalho de investigação para a realização do trabalho do fim de 

curso, com vista a obtenção do grau de Bacharelato em Supervisão e Orientação Pedagógica. Tem por 

objectivo recolher informações junto da gestora. Todos os dados recolhidos são confidenciais e serão tratados 

de forma impessoal, destinando-se exclusivamente a realização deste estudo. 

        Por favor não deixe de responder a nenhuma questão, mesmo que por vezes tenha algumas dúvidas. A 

sua participação neste inquérito é voluntária, mas de extrema importância. Suas respostas ajudar-nos-ão a 

compreender a relação que existe entre a escola e a comunidade, contribuindo deste modo, para a melhoria da 

qualidade do ensino na escola Hermann Gmeiner. 

        Agradecemos a sua colaboração, porquanto sem ela não será possível este estudo. 
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4 - Classifique o desempenho do Conselho do Pólo: Bom           Razoável       Fraco  

Justifique a sua resposta 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

5 - O (a)s pais/mães sabem quem é seu representante no Conselho de Pólo? 

 

Todos (as)         Maioria           Metade             Nenhum (a)                Não sei responder 

 
6 - O Conselho do Pólo participa nas reuniões da escola: 
 
Quando convocado          Pela sua iniciativa            
 
Justifique a sua resposta _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
7 - Que actividades o Conselho do Pólo desenvolve na sua escola? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
8 - Como caracterize o estilo de liderança que exerce neste Pólo? 
 
Uma gestão aberta      Uma gestão fechada      Uma gestão semi-aberta  
 
Justifique a sua resposta 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
9 - Na qualidade de gestora da escola, como classifique a participação dos pais e ou 
encarregados de educação, na vida da escola? 
 
Boa        Razoável         Fraca      Muito fraca 
 
Justifique a sua resposta _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
10 - A escola promove eventos na escola para a comunidade?  
 
Sempre             As vezes   Raras vezes  Nunca  
 
Justifique a sua escolha _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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11 - A escola promove eventos que permitem contactos entre pais/mães e professor (a)s; 
 
Sim          Raras vezes      Poucas vezes 
 
 
12 - Que apoios a escola recebe dos pais e ou encarregados de educação? 
 
Monetário          Materiais didácticos             Géneros alimentícios     
 
Outros            quais? _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
13- Como classifique as relações entre a escola e a comunidade circundante? 
 
Boa                Razoável              Fraca 
 
Justifique a sua resposta _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
14- O nível de ruído externo é: 
Alto  
 
Médio 
 
Baixo      
 
Compromete as actividades desenvolvidas na escola; 
 
Não compromete as actividades desenvolvidas na escola; 
 

15 - As informações circulam entre professores, pais e ou encarregados de educação e colaboradores 
de forma: 

 

Rápida             Correcta               Lenta               Distorcida 

 
Justifique a sua resposta _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
16 – A escola mantém relações de parceria com diferentes instituições locais? 
 
Poder local           Delegacia de Saúde          Igreja              Associações comunitárias 
 
Organizações não governamentais               Empresas    
 
Outros            Quais?                __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
17 - Que actividades a escola desenvolve com os pais ou encarregados de educação? 
 
Culturais             Desportivas               Recreativas              Animação comunitária 
 
Reuniões             Palestras                   Visitas domiciliárias    
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18 – Que grupos existem na escola para estreitar relações entre ela e a comunidade? 
 
Associação de pais   Associação de professores          
 
Grupo de ligação escola comunidade                   
 
Outros            Quais? _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
  
19 – A escola conhece a sua comunidade circundante? 
 
Muito bem                Bem              Razoável              Não sei responder 
 
20 - A gestora envolve-se em actividades organizadas pela comunidade? 
  
Sempre              As vezes          Raras vezes             Nunca  
 
21 - A escola conhece as dificuldades da comunidade circundante e dos pais e encarregados 
de educação? 
 
Muito bem             Bem              Razoável              Não sei responder 
 
Justifique a sua resposta ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
22 - A comunidade usufrui da escola nos fins-de-semana? 
 
 Sempre  As vezes  Raras vezes           Nunca  
 
23 – Há um espaço próprio para atender os pais e ou encarregados de educação? 
 
Sim              Não 
 
24 - O que significa para si os conceitos de: 
 
Escola 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Comunidade 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Participação 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
Muito obrigado pela sua colaboração! 

 

 

   
    

 

   
 

   
 

        

        

   
     

        

        


