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1 - INTRODUÇÃO 
 
 

“A avaliação de Escola é um processo que se reveste de enorme complexidade 

porque se, por um lado, é sempre um ato inacabado (devido à constante mutação 

da Escola), por outro lado, é sempre um ato interpretativo que resulta de 

diferentes olhares que se podem ter sobre a Escola, decorrentes dos referenciais 

utilizados, cada um privilegiando uma determinada perspetiva. Neste sentido, em 

qualquer proposta de avaliação é fundamental a definição do ponto de vista para 

que se possa conhecer o 

fim da avaliação, a razão por que se avalia, e em referência a quê o objeto é 

avaliado.” (Correia, 2010) 

 
De acordo com o Decreto-Lei nº 31/2002, artigo 6.º, “A autoavaliação tem 

carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência, conta com o apoio da 

administração educativa…”. Mais especificamente, a sua alínea a) refere a 

análise ao “Grau de concretização do projeto educativo e modo como se prepara 

e concretiza a educação, o ensino e as aprendizagens das crianças e alunos, 

tendo em conta as suas características específicas”. 

O Projeto Educativo do Agrupamento e o seu contrato de autonomia têm 

como objetivo principal fazer com que o agrupamento garanta um serviço público 

de educação eficaz e de qualidade e criar condições para a promoção do sucesso 

escolar, melhorando qualidade do percurso educativo e dos resultados escolares 

tanto na avaliação externa como interna.  

No início deste ano letivo e após a apresentação e discussão  do relatório 

de ano 2017/2018 elaborou-se o respetivo plano de melhoria. No seguimento do 

trabalho efetuado auscultou-se a comunidade educativa para definir qual a área e 

subárea a avaliar no presente ano letivo. Concluiu-se que dentro da área 

Relações com o exterior era importante avaliar a subárea Família. 

 É neste enquadramento que surge o presente relatório a partir do Quadro 

de Referência da APAR.  

 Pretendemos que este relatório de autoavaliação não se reduza a um 

diagnóstico mas que seja visto como um documento estratégico, que aponta 

pistas para uma ação orientada e sustentada. A sua elaboração e apresentação 
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não resolve os problemas mas, como afirma Maria Palmira Alves e Eusébio 

Machado, na “Nota de apresentação” do livro “Avaliação com sentido (s): 

contributos e questionamentos”, a avaliação pode ser um instrumento decisivo de  

 

processos de melhoria e de estratégias de desenvolvimento. É neste sentido que 

se deve entender a avaliação, não se reduzindo  a uma medida  legislativa a que 

é preciso atender mas  processo dinâmico com sentido que ajuda nas decisões a 

tomar. 

 Só uma avaliação contextualizada permite melhorar as práticas sendo esse 

o nosso objetivo. 

 

REFERENTES INTERNOS  

 

CARTA DE MISSÃO DO DIRETOR  

 
Promover formação para pais e encarregados de educação, a fim de envolver as 

famílias no processo de formação dos seus educandos. 

 

PROJETO EDUCATIVO  
 

3.5 COOPERAÇÃO COM ENTIDADES CONCELHIAS/ PARCERIAS 

A escola não pode ser uma “ilha”. Por isso, deve promover-se, cada vez 

mais, o contacto e solicitar-se o apoio das entidades existentes no meio. Esta 

escola mantém e pretende assegurar a continuidade no contacto e na cooperação 

com os seguintes organismos: 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

Vertical de Escolas de Fragoso; 

 Associação de Pais do Jardim de Infância de Fragoso; 

 Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI / EB1 de 

Aldreu; 

 

3.7 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS A MELHORAR  
 

- no domínio da “Cidadania e Qualidade Ambiental”: 
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o Envolver os pais no conhecimento e incentivo ao cumprimento do 

código de conduta e Regulamento Interno. 

- no domínio da “Uma Escola, Parceira da Comunidade”: 

o Promover o envolvimento da comunidade educativa na construção 

de um bom ambiente de trabalho; 

 

 4.1 PRINCÍPIOS 

 Princípio da cidadania e da participação democrática, encarando cada 

indivíduo da comunidade educativa como um elemento ativo e capaz de 

intervir de forma responsável, solidária e crítica, na escola e no meio 

envolvente, bem como no desenvolvimento de valores, tais como a 

liberdade, a solidariedade e a justiça. 

 
 

4.2 OBJETIVOS GERAIS  

1. Envolver os pais e encarregados de educação no processo educativo e 

promover a sua participação na vida da escola. 
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Reforçar o diálogo 
entre o DT, os 
alunos e os EE. 

 

Relatórios dos DT. 

Registo de contactos 
com os encarregados 
de educação 
(formais/informais) 

Realizar pelo menos 4 reuniões 
entre DT e EE, em horário pós-
laboral. 

Manter uma hora de 
atendimento ao EE em horário 
de almoço. 

Atribuir as aulas de FPS ao DT. 

Promover, regularmente 
contactos com os E.E. em 
horário a combinar. 

 



Relatório de autoavaliação  

 

 

6 

Promover a 

apropriação dos 

documentos 

estruturantes do 

Agrupamento. 

Reuniões com pontos 
sobre os documentos 
estruturantes. 

Relatórios DT. 

Constituição das 
Equipas 
responsáveis pela 
elaboração e 
avaliação dos 
documentos. 

Nº de visualizações 
dos documentos 

Envolver os EE e os alunos nos 
processos de construção e 
apropriação dos documentos. 

Proporcionar ao 

Pessoal Docente e 

Não docente 

formação com os 

meios existentes na 

escola e em 

articulação com o 

Centro de 

Formação.  

 

 Número de ações de 
formação realizadas 
na escola. 

 

 

Dados sobre a 
formação realizada. 

 

 
Proporcionar ações de 
formação para docentes e não 
docentes. 

Elaborar e implementar um 
plano de formação para pais e 
encarregados de educação. 
 

 
REGULAMENTO INTERNO  

SUBSECÇÃO VII - ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

Artigo 290.º - Atendimento 
 
1. O atendimento aos Encarregados de Educação na Escola Sede é feito numa 

sala específica, situada junto à entrada principal. 

2. Nos outros estabelecimentos de Ensino do Agrupamento, o processo de 

receção aos Encarregados de Educação será definido no seu Regimento. 

 

Artigo 291º - Divulgação e comunicação aos Encarregados de Educação 
dos resultados da Avaliação Final de Período 

 
1. No prazo máximo de dois dias úteis após a realização das reuniões na Escola 

Sede serão afixados em local público os resultados da Avaliação. Este 

resultado é comunicado aos Pais/Encarregados de Educação, sempre que 
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estes se dirigirem à escola, no horário previamente marcado ou sejam 

convocados para o efeito. 

2. Esses resultados de avaliação (níveis atribuídos) serão disponibilizados na 

página do aluno, no GIAE. 

3. Caso o Encarregado de Educação não compareça, o Diretor de Turma, logo 

que possível, envidará os esforços necessários para confirmar que o 

Encarregado de Educação tomou conhecimento dos resultados da avaliação 

do seu educando. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS REFERENTES EXTERNOS  

Artigo 43.º do Estatuto do aluno 
 
Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação 
 

1 — Aos pais ou encarregados de educação incumbe uma especial 

responsabilidade, inerente ao seu poder-dever de dirigirem a educação dos seus 

filhos e educandos no interesse destes e de promoverem ativamente o 

desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos. 

2 — Nos termos da responsabilidade referida no número anterior, deve cada um 

dos pais ou encarregados de educação, em especial: 

a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; 

b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola; 

c) Diligenciar para que o seu educando beneficie, efetivamente, dos seus direitos 

e cumpra rigorosamente os deveres que lhe incumbem, nos termos do presente 

Estatuto, procedendo com correção no seu comportamento e empenho no 

processo de ensino; 

d) Contribuir para a criação e execução do projeto educativo e do regulamento 

interno da escola e participar na vida da escola; 

e) Cooperar com os professores no desempenho da sua missão pedagógica, em 

especial quando para tal forem solicitados, colaborando no processo de ensino 

dos seus educandos; 

f) Reconhecer e respeitar a autoridade dos professores no exercício da sua 

profissão e incutir nos seus filhos ou educandos o dever de respeito para com os 
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professores, o pessoal não docente e os colegas da escola, contribuindo para a 

preservação da disciplina e harmonia da comunidade 

educativa; 

g) Contribuir para o correto apuramento dos factos em procedimento de índole 

disciplinar instaurado ao seu educando, participando nos atos e procedimentos 

para os quais for notificado e, sendo aplicada a este medida corretiva ou medida 

disciplinar sancionatória, diligenciar para que a mesma prossiga os objetivos de 

reforço da sua formação cívica, do desenvolvimento equilibrado da sua 

personalidade, da sua capacidade de se relacionar com os outros, da sua plena 

integração na comunidade educativa e do seu sentido de responsabilidade; 

h) Contribuir para a preservação da segurança e integridade física e psicológica 

de todos os que participam na vida da escola; 

i) Integrar ativamente a comunidade educativa no desempenho das demais 

responsabilidades desta, em especial informando -a e informando -se sobre todas 

as matérias relevantes no processo educativo dos seus educandos; 

j) Comparecer na escola sempre que tal se revele necessário ou quando para tal 

for solicitado; 

k) Conhecer o presente Estatuto, bem como o regulamento interno da escola e 

subscrever declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo 

quanto ao seu cumprimento integral. 

 

Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho 

As opções metodológicas subjacentes ao presente decreto -lei assentam no 

desenho universal para a aprendizagem e na abordagem multinível no acesso ao 

currículo. Esta abordagem baseia -se em modelos curriculares flexíveis, no 

acompanhamento e monitorização sistemáticas da eficácia do contínuo das 

intervenções implementadas, no diálogo dos docentes com os pais ou 

encarregados de educação e na opção por medidas de apoio à aprendizagem, 

organizadas em diferentes níveis de intervenção, de acordo com as respostas 

educativas necessárias para cada alunoadquirir uma base comum de 

competências, valorizando as suas potencialidades e interesses. 

(…) 
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Redefinem -se, a partir de uma visão holística, as atribuições das equipas 

multidisciplinares na condução do processo de identificação das medidas de 

suporte à aprendizagem e à inclusão, em função das características de cada 

aluno, no acompanhamento e na monitorização da eficácia da aplicação dessas 

mesmas medidas, reforçando o envolvimento dos docentes, dos técnicos, dos 

pais ou encarregados de educação e do próprio aluno. 

(…) 

Reforça -se o papel dos pais ou encarregados de educação, conferindo -lhes um 

conjunto de direitos e deveres conducentes ao seu envolvimento em todo o 

processo educativo dos seus educandos. 

Artigo 3.º 

Princípios orientadores 

São princípios orientadores da educação inclusiva: 

 (…) 

g) Envolvimento parental, o direito dos pais ou encarregados de educação à 

participação e à informação relativamente a todos os aspetos do processo 

educativo do seu educando; 

Artigo 4.º 

Participação dos pais ou encarregados de educação 

 

1 — Os pais ou encarregados de educação, no âmbito do exercício dos poderes e 

deveres que lhes foram conferidos nos termos da Constituição e da lei, têm o 

direito e o dever de participar e cooperar ativamente em tudo o que se relacione 

com a educação do seu filho ou educando, bem como a aceder a toda a 

informação constante no processo individual do aluno, designadamente no que 

diz respeito às medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

 

2 — Nos termos do disposto no número anterior, os pais ou encarregados de 

educação têm direito a: 

a) Participar nas reuniões da equipa multidisciplinar; 

b) Participar na elaboração e na avaliação do programa educativo individual; 

c) Solicitar a revisão do programa educativo individual; 

d) Consultar o processo individual do seu filho ou educando; 
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e) Ter acesso a informação adequada e clara relativa ao seu filho ou educando. 

3 — Quando, comprovadamente, os pais ou encarregados de educação não 

exerçam os seus poderes de participação cabe à escola desencadear as medidas 

apropriadas em função das necessidades  

educativas identificadas. 

 

Artigo 7.º 

Níveis das medidas 

 

1 — As medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão são organizadas em 

três níveis de intervenção: universais, seletivas e adicionais. 

 

4 — A definição das medidas a que se refere o n.º 1 é realizada pelos docentes, 

ouvidos os pais ou encarregados 

 

Artigo 12.º 

Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva 

 

6 — Cabe ao coordenador da equipa multidisciplinar: 

a) Identificar os elementos variáveis referidos no n.º 4; 

b) Convocar os membros da equipa para as reuniões; 

c) Dirigir os trabalhos; 

d) Adotar os procedimentos necessários de modo a garantir a participação dos 

pais ou encarregados de educação nos termos do artigo 4.º, consensualizando 

respostas para as questões que se coloquem. 

 

Artigo 20.º 

Processo de identificação da necessidade de medidas 

 

1 — A identificação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão deve ocorrer o mais precocemente possível e efetua-se por iniciativa dos 

pais ou encarregados de educação, dos serviços de intervenção precoce, dos 

docentes ou de outros técnicos ou serviços que intervêm com a criança ou aluno. 
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Artigo 21.º 

Relatório técnico -pedagógico 

1 — O relatório técnico -pedagógico é o documento que fundamenta a 

mobilização de medidas seletivas e ou adicionais de suporte à aprendizagem e à 

inclusão. 

3 — A equipa multidisciplinar deve ouvir os pais ou encarregados de educação 

durante a elaboração do relatório técnico -pedagógico. 

(…) 

9 — A implementação das medidas previstas no relatório técnico -pedagógico 

depende da concordância dos pais ou encarregados de educação. 

Artigo 22.º 

Aprovação do relatório técnico – pedagógico 

 

1 — O relatório técnico -pedagógico é submetido à aprovação dos pais ou 

encarregados de educação do aluno, a efetivar no prazo de cinco dias úteis após 

a sua conclusão. 

2 — Para os efeitos estabelecidos no número anterior, os pais ou encarregados 

de educação e, sempre que possível, o próprio aluno datam e assinam o relatório 

técnico-pedagógico. 

3 — No caso de o relatório técnico -pedagógico não merecer a concordância dos 

pais ou encarregados de educação, devem estes fazer constar, em anexo ao 

relatório, os fundamentos da sua discordância. 

4 — Obtida a concordância dos pais ou encarregados de educação, o relatório 

técnico -pedagógico e, quando aplicável, o programa educativo individual são 

submetidos a homologação do diretor, ouvido o conselho pedagógico. 

 

Artigo 23.º 

Identificação da necessidade de frequência de áreas curriculares 

específicas 

1 — A identificação da necessidade de frequência de áreas curriculares 

específicas deve ocorrer o mais precocemente possível. 
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2 — A identificação realiza -se por iniciativa dos pais ou encarregados de 

educação, dos serviços de intervenção precoce, dos docentes ou de outros 

técnicos ou serviços que intervêm com a criança ou aluno. 

3 — A proposta com a identificação a que se refere o n.º 1 é apresentada ao 

diretor competindo-lhe criar as condições necessárias à oferta da área curricular 

específica. 

Artigo 25.º 

Plano individual de transição 

(…) 

4 — O plano individual de transição deve ser datado e assinado por todos os 

profissionais que participam na sua elaboração, pelos pais ou encarregados de 

educação e, sempre que possível, pelo  próprio aluno. 

 

Artigo 27.º 

Matrícula 

1 — A equipa multidisciplinar pode propor ao diretor da escola, com a 

concordância dos pais ou encarregados de educação, o ingresso antecipado ou o 

adiamento da matrícula, nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto--Lei n.º 

176/2012, de 2 de agosto. 

 

Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 

 

Determinação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão 

 

Artigo 4.º 

Princípios orientadores 

 

1- À conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens do currículo 

dos ensinos básico e secundário, assente numa definição curricular comum 

nacional, presidem os seguintes princípios orientadores: 

(…) 
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e) Envolvimento dos alunos e encarregados de educação na identificação das 

opções curriculares da escola; 

 

Artigo 20.º 

Processo de identificação da necessidade de medidas 

 

1 — A identificação da necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à 

inclusão deve ocorrer o mais precocemente possível e efetua -se por iniciativa 

dos pais ou encarregados de educação, dos serviços de intervenção precoce, dos 

docentes ou de outros técnicos ou serviços 

que intervêm com a criança ou aluno. 

 

Artigo 24.º 

Avaliação interna das aprendizagens 

 

1 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das 

aprendizagens, recorrendo a uma variedade de procedimentos, técnicas e 

instrumentos de recolha de informação, adequados à diversidade das 

aprendizagens, aos destinatários e às circunstâncias em que ocorrem. 

 

2 — A informação recolhida com finalidade formativa fundamenta a definição de 

estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de eventuais dificuldades 

dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação 

escolar e vocacional, permitindo aos professores, aos alunos, aos pais e 

encarregados de educação e a outras pessoas ou entidades legalmente 

autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem, com vista ao ajustamento de processos e estratégias. 

(…) 

 

5 — A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter 

informação privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares, 

devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação das 
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aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com dispositivos 

de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação. 

 

Artigo 25.º 

Avaliação externa das aprendizagens 

(…) 

2 — As provas de aferição, de aplicação universal e obrigatória, realizam -se no 

final do 2.º, 5.º e do 8.º anos de escolaridade e permitem: 

 

a) Acompanhar o desenvolvimento do currículo, nas diferentes áreas, 

providenciando informação regular ao sistema educativo; 

b) Fornecer informações detalhadas acerca do desempenho dos alunos à 

escola, aos professores, aos encarregados de educação e aos próprios 

alunos; 

c) Potenciar uma intervenção pedagógica atempada, dirigida às dificuldades 

identificadas para cada aluno. 

Artigo 26.º 

Intervenientes no processo de avaliação 

(…) 

2 — A escola deve assegurar a participação informada dos alunos e dos pais e 

encarregados de educação no processo de avaliação das aprendizagens, 

promovendo, de forma sistemática, a partilha de informações, o envolvimento e a 

responsabilização dos vários intervenientes, de acordo com as características da 

sua comunidade educativa. 

 

 

INVESTIGAÇÃO  

Investigação  

 

Estudos recentes mostram que em vários países, nas últimas décadas, que se os 

pais se envolverem na educação dos filhos, eles por ora, obtêm melhor 

aproveitamento escolar. De muitas variáveis que se estudaram, o envolvimento 

dos pais no processo educativo foi a que obteve maior impacto, estado este 

impacto presente em todos os grupos sociais e culturais (Marques, 2001). A 
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comunicação entre professor e pais do aluno aparece como o primeiro, 

constituindo a forma mais vulgar de colaboração. Perrenoud (citado por Pereira, 

2008, p.39), refere que a educação precisa de mudar e que as mudanças podem 

ser negociadas entre os diferentes agentes educativos, cabendo à escola o papel 

de as tornar mais visíveis e reais, ficando as famílias mais interessadas, próximas 

e conscientes da sua importância. Hoje em dia existe cada vez mais a 

necessidade de a escola estar em perfeita sintonia com a família. A escola é uma 

instituição que complementa a família e juntas tornam-se lugares agradáveis para 

a convivência de todos. 

De acordo com Perrenoud & Montandon (citado por Diogo, 1998, p.47), “as 

famílias preocupam-se, também cada vez mais com o desabrochar e a felicidade 

dos seus filhos, esperando que a escola os discipline sem os anular e os instrua 

sem os privar da sua infância”. Consequentemente, a Escola é, com frequência, 

atentamente vigiada pelos pais que lhe confiam os seus filhos com uma mistura 

de confiança e de desconfiança. Para estes autores que referem que o diálogo 

com a Escola não se instaura numa base de igualdade e que, individualmente, os 

pais não se relacionam numa base de igualdade, facto que se acentua ainda mais 

quando em presença dos lugares mais elevados na hierarquia escolar. 

É de extrema importância o estudo da relação família/escola, onde o 

educador/professor se esmera em considerar o educando, não perdendo de vista 

a globalidade da pessoa, percebendo que, o jovem, quando ingressa na rede 

escolar, não deixa de ser filho, irmão, amigo, etc. A necessidade de se construir 

uma relação entre escola e família, deve ser para planear, estabelecer 

compromissos e acordos mínimos para que o educando/filho tenha uma 

educação com qualidade tanto em casa quanto na escola. De acordo com Pereira 

(2008, p.29), “a Relação entre a Escola e a Família tem vindo a ser alvo de todo 

um conjunto de atenções: através de notícias nos meios de comunicação, de 

discursos de políticos, da divulgação de projetos de investigação e de nova 

legislação”. 

Não existe uma única forma correta de envolver os pais. As escolas devem 

procurar oferecer um «menu» variado que se adapte às características e 

necessidades de uma comunidade educativa cada vez mais heterogénea. A 

intensidade do contacto é importante e deve incluir reuniões gerais e o recurso à 
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comunidade escrita, mas sobretudo os encontros a dois. Intensidade e 

diversidade parecem ser as características mais marcantes dos programas 

eficazes (Marques, 2001, p.20). Para Estrela (citado por Villas-Boas, 2001, p.119), 

a relação escola-família parece encontrar-se, atualmente numa encruzilhada: por 

um lado, a vida urbana e tudo o que esta implica tem levado à crescente 

demissão das responsabilidades familiares e consequentemente, a escola terá de 

servir de “abrigo”, tendo, por isso, incumbências educativas que competem à 

família; por outro lado, e felizmente, cada vez existem mais pais que tentam 

participar na vida escolar dos filhos. 

É muito importante que família e escola se unam na criação de uma “aliança” com 

vista a conseguirem ajudar educandos e consequentemente alunos, de forma a 

que os consigam tornar cidadãos ativos e capazes de agir na sociedade dos 

nossos dias. 

Considerámos que uma ótima relação/parceria entre a escola e a família depende 

da implementação de algumas estratégias.  

É, pois, necessário encontrar formas organizadas de trabalho em equipa, mais 

momentos de reflexão, de partilha, de formação conjunta e de diálogo numa 

perspetiva de desenvolvimento pessoal e familiar. 

 Importa, igualmente, criar meios de informação e de comunicação mais 

eficazes e eficientes entre as partes, assim como fomentar o trabalho 

colaborativo e cooperativo entre os diferentes atores. 

 
QUESTÕES DE AVALIAÇÃO  

 
Qual o conceito de cooperação com a escola que têm os diferentes atores? (pais, 

professores, alunos..) 

A escola, em parceria com os pais, atenua as assimetrias sociais, proporcionando 

condições para que cada aluno desenvolva o seu próprio percurso? 

O agrupamento incentiva o envolvimento dos Pais e Encarregados de Educação? 

O PAAA contempla atividades que apelem à presença e participação dos 

pais/encarregados de educação? 

A participação da família na escola é assertiva? 

As famílias têm um papel ativo nas decisões da escola? 

A Associação de Pais colabora na vida da escola? 
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A Associação de Pais tem desenvolvido iniciativas que estabeleçam a ligação 

entre a escola e a família? 

Os encarregados de educação/pais participam na vida da escola? 

Os EE participam nas ações de formação/ sessões de esclarecimento 

dinamizadas pelo Agrupamento? 

Quais  as atividades desenvolvidas pela escola que têm maior participação dos 

Pais e EE? 

Os Encarregados de Educação demonstram responsabilidade no processo 

educativo dos seus educandos? 

O Encarregado de Educação, perante uma situação problemática, relativa ao seu 

educando, coopera de forma crítica? 

Os representantes dos Encarregados de Educação de cada turma, no 

desempenho das suas funções, desenvolvem mecanismos para  transmitir as 

opiniões/solicitações de todos os encarregados de educação da turma? 
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R E F E R E N C I A L   

Á R E A  A  A V A L I A R :  4- Relações com o exterior  

DIMENSÃO: Construído SUBÁREA: 4.1 FAMÍLIA  

P E R Í O D O  

D E  

A V A L I A Ç Ã

O  
 

2 0 18/ 2 0 19 

R
E

F
E

R
E

N
T

E
S
 

EXTERNOS 

Administração central: estatuto do aluno; Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho Decreto-
Lei n.º 55/2018 de 6 de julho 
Investigação 
Picanço, Ana Luísa (2012) A relação entre escola e família 
Sammons, Hilman e Mortimore (1995) Características chave das escolas eficazes numa 
perspetiva internacional  

INTERNOS 
Contexto local 
Carta de missão do diretor 
Projeto educativo, regulamento interno 

E L E M E N T O S  

C O N S T I T U T I V O S  
C R I T É R I O S     I N D I C A D O R E S   

P I S T A S  A  

I N V E S T I G A

R  

A
g

ru
p
a

m
e

n
to

 Direção 

Diretores de turma 

Professores  

Titulares de turma  

Educadores  

Comunicação  

O agrupamento disponibiliza, aos encarregados de educação, 
informação adequada e atual através de diferentes meios de 
comunicação. 
O agrupamento, através dos DT/TT/TG, informa com regularidade os 
encarregados de educação do processo de ensino/ aprendizagem dos 
seus educandos. 
A comunicação estabelecida entre os diferentes atores tem por base 
uma atitude de respeito mútuo.  

 

 

 

 

 

 Participação  

O agrupamento convida os pais para ações de formação. 
O agrupamento convida os pais para participarem em atividades do 
PAAA. 
O agrupamento convoca os pais colaborar na resolução dos problemas 
do agrupamento,  
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Envolvimento  

O agrupamento responde às solicitações dos encarregados de 
educação quando estes procuram apoio para a resolução dos 
problemas que envolvem os seus educandos. 
O agrupamento solicita o envolvimento dos encarregados de educação 
no desenvolvimento de atividades e partilha de saberes.  

 

 

 

 

 

 

Eficácia  

A participação/cooperação dos encarregados de educação é entendida 
da mesma forma por todos os atores envolvidos. 
A participação dos encarregados de educação na vida do agrupamento 
é considerada uma mais valia para o seu funcionamento. 
As opiniões/propostas/questões e colaboração dos encarregados de 
educação são entendidas como importantes para o desenvolvimento do 
processo ensino/aprendizagem dos alunos. 
O agrupamento facilita o envolvimento das associações de pais no 
desempenho da sua função. 

A
s
s
o

c
ia

ç
õ
e

s
 d

e
 p

a
is

  

Associação de Pais 
do Agrupamento  
Associação de 
Pais de Aldreu  

Associação de pais 
do JI de Fragoso   

Comunicação  

As associações de pais divulgam  os seus projetos e competências 
junto dos encarregados de educação e da direção e comunidade 
escolar.  
Há comunicação e partilha de projetos entras as diferentes 
associações. 

 

Participação  
As associações de pais participam ativamente na vida do agrupamento. 
As associações de pais fomentam a participação dos encarregados de 
educação na vida do agrupamento. 

Envolvimento  

As associações de pais, através da sua ação, promovem uma relação 
de cordialidade e proximidade entre os encarregados de 
educação/família e o agrupamento.  
As associações de pais desenvolvem atividades que promovem o 
envolvimento dos encarregados de educação. 

Eficácia  

As associações de pais vêm o seu trabalho reconhecido pelos seus 
pares. 
As associações de pais vêm o seu trabalho reconhecido pelo 
agrupamento. 
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Pais e 
encarregados de 
educação  

Comunicação  

Os encarregados de educação disponibilizam informação relevante e 
atual sobre o seu educando. 
Os encarregados de educação, por sua iniciativa, contactam, 
regularmente, o agrupamento para receberem informações relativas 
aos seus educandos. 

 

Participação  

Os pais participam nas atividades que lhes são destinadas e para as 
quais são convocados/convidados. 
Os pais participam, voluntariamente, nas atividades do PAA que são 
abertas à comunidade. 

Envolvimento  

O encarregados de educação envolvem-se na vida escolar dos seus 
educandos. 
Os encarregados de educação procuram ajuda para encontrarem 
estratégias de acompanhamento dos seus educandos no que ao 
sucesso escolar diz respeito. 
Os encarregados de educação colaboram na resolução dos problemas 
dos seu educandos de forma assertiva. 

Eficácia  

Os encarregados de educação reconhecem a importância da escola no 
futuro dos seus educandos. 
Os encarregados de educação demonstram reconhecer a competência 
dos diferentes profissionais que trabalham no agrupamento. 

 

Representantes de 
encarregados de 
educação das 
turmas  

Comunicação  

Os representantes dos encarregados de educação contactam 
regularmente os seus pares. 
 Os representantes dos encarregados de educação transmitem, aos  
seus pares, os assuntos tratados nas reuniões em que participam.  

 Participação  
Os representantes dos encarregados de educação participam 
ativamente nas reuniões para que são convocados. 

Envolvimento  

Os representantes dos encarregados de educação preparam com 
antecedência a participação nas reuniões recolhendo informação 
relevante entre os seus pares. 
Os Representantes conhecem as suas funções, consagradas no RI 
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Eficácia  

O papel dos representantes dos encarregados de educação é 
importante. 
O papel dos representantes dos encarregados de educação é 
corretamente desempenhado. 
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7 - OPÇÕES METODOLÓGICAS 
 

Para avaliarmos a área em estudo definimos como pistas a investigar o discurso dos 

atores, a análise às atas de Conselho Geral., Conselho Pedagógico, Departamentos e área 

disciplinar. 

  Assim, para auscultar os primeiros, construímos um inquérito por questionário e 

elaboramos um guião para uma entrevista a efetuar às presidentes das associações de pais, para 

analisar os documentos referidos fizemos a leitura dos mesmos e construímos grelhas de registo 

da análise feita () 

 Os questionários foram estruturados segundo a escala de Likert de opinião (DT – Discordo 

totalmente, D – Discordo, NTO – Sem Opinião, C – Concordo e CT – Concordo Totalmente). Em 

algumas questões utilizamos a escala nunca, poucas vezes, algumas vezes, muitas vezes e 

sempre. Para obter as médias atribuímos pontuação a cada um dos elementos da escala: 

Discordo completamente - 1ponto; discordo - 2 pontos; Não tenho opinião - 3 pontos; concordo - 4 

pontos; Concordo totalmente - 5 pontos e nunca -1 ponto, poucas vezes -  2 pontos, algumas 

vezes - 3 pontos, muitas vezes - 4 pontos e sempre - 5 pontos. 

 

8 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O universo de aplicação dos questionários, que decorreu durante o mês  de maio de 2019, 

procurou abranger a totalidade dos professores, a totalidade dos alunos, com exceção do pré - 

escolar e 1º e 2ºanos do 1ºciclo, a totalidade do pessoal não docente e sessenta por cento dos 

encarregados de educação. Os inquéritos aos alunos, docentes, pessoal não docente e 

encarregados de educação foram efetuados através dos formulários Google. Este ano, ao 

contrário dos anos anteriores, decidimos inquirir todos os  encarregados de educação que 

possuíam email para evitar gastos em fotocopias e envelopes. Assim foram inquiridos trezentos e 

três encarregados de educação que representam cinquenta e dois vírgula sete por cento, ficando 

abaixo da amostra inicialmente pensada.  Destes foram devolvidos trinta inquéritos por vários 

erros (não foi possível encontrar o endereço ou receber correio,  A conta do destinatário encontra-

se suspensa por inactividade). A amostra final dos encarregados de educação é, por isso, de 

quarenta e sete vírgula cinco por cento.  

 

TOTAL  AMOSTRA 
Questionários 

devolvidos 

Percentagem 
do número  

total de 
elementos 

 
  Nº % Nº  % da 

amostra 
 

Alunos  

Pré  103 0 0 0 0 0% 

1º ciclo 

1º e 
2º 

80 0 0 
0 0 0% 

3ºe 4º 111 111 100%    

Total 191 111 58,1%    

2º ciclo 110 110 100%    

3ºciclo 170 170 100%    

Total  574 391 68,1 320 82%  
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9 - DADOS DE ENQUADRAMENTO DA AMOSTRA  
 
 Na análise que se segue foram atribuídos valores a cada uma das respostas (DC - 1; D - 2; 

N.T.O. - 3; C - 4; CP - 5).  

 Não esquecer que este processo de autoavaliação estabelece o confronto entre o 

referente, o ideal, e o referido, a realidade. 

 
 
 
 
10 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Dados de enquadramento  

 

A
lu

n
o

s
 

 

Idade Ano de escolaridade 

  

Escola Género 

  
  

Docentes  

Pré  9 9 100% 

68 80,9%  

1º ciclo 21 19 100% 

2º ciclo 
22 +29 +3 

22 
+29 
+3 

100% 3ºciclo 

Total  84 84 100% 

Pessoal não docente  27 27 100% 24 88,8%  

Enc. de educação  574 273 47,5% 126 46,15%  

Total geral 1155 882 76,4% 538 60,99%  
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 O inquérito foi respondido por 320 alunos que representam 82% da amostra.  Os alunos do 

3º ciclo representam 44,7% da amostra, os do 2º ciclo 30,9% e os do 1º ciclo 24,4%. 

A média das idades é 12 anos e há uma ligeira superioridade do género masculino.   

A escola com maior percentagem é a de Fragoso, sendo também a que tem maior número 

de alunos 

 
 
 

E
n
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a
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e
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a
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o
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a
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Idade Habilitações académicas 

 
 

 

Número de educandos que frequentam os 

diferentes estabelecimentos do 

agrupamento 

Género 

 
 

 
 

Estabelecimentos de ensino que o/os  

educando/s frequenta/m. 

Cargos exercidos nas estruturas do 

Agrupamento. 

  

 

O inquérito foi respondido por 122 encarregados de educação que representam 45% da 

amostra. 65% dos encarregados de educação pertence à faixa etária compreendida entre os 

36 e os 45 anos. 

Como habilitações académicas a percentagem mais elevada é a da frequência do ensino 

Secundário (36%). A maioria pertence ao género feminino e tem apenas um educando a 

frequentar o agrupamento.  
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P
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Idade Habilitações académicas 

 

 
 

Número de anos de exercício de funções Tipo de vínculo com o agrupamento 

 

 

 

 

Género  

 

 

 

O inquérito foi respondido por 24 elementos do pessoal não docente que representam 85% 

da amostra. 

A maioria pertence à faixa etária compreendida entre os 41 e os 50 anos de idade, é do 

género feminino e tem contrato por tempo indeterminado. Como habilitações académicas 

apresentam o 9º ano. 
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P
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Idade Habilitações académicas 

 

 
 

Número de anos de exercício de funções Situação profissional 

 

 

 

 

 

O inquérito foi preenchido por 68 professores que representam 81% da amostra. A maioria 

(41,8%) pertence à faixa etária compreendida entre os 51 e os 60 anos, sendo que 23,9 % 

tem 56 anos ou mais. A percentagem dos que  têm mais de 26 anos de serviço é de 46,1%. 

A maioria possui licenciatura e pertence ao quadro de agrupamento. 
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Direção -  Diretores de turma -  Professores  - Titulares de turma - Educadores 

Comunicação 

 

 

O agrupamento disponibiliza, aos encarregados de educação, informação 

adequada e atual através de diferentes meios de comunicação. 

O agrupamento, através dos DT/TT/TG, informa com regularidade os 

encarregados de educação do processo de ensino/ aprendizagem dos 

seus educandos. 

A comunicação estabelecida entre os diferentes atores tem por base uma 

atitude de respeito mútuo. 

 

 

O agrupamento informa os diversos atores sobre as atividades dinamizadas na escola.  

 

 

Alunos  

Sou informado sobre as atividades dinamizadas 

na escola  

Costumo levar informação para o meu 

encarregado de educação sobre as 

atividades a realizar na escola  

 

  
Pessoal docente  Encarregados de educação 

  

O agrupamento informa os encarregados de educação sobre assuntos administrativos  

 

Alunos Encarregados de educação  
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Pessoal docente 
 

 

 

Os diretores de turma informam, regularmente, os encarregados de educação sobre o processo 

ensino aprendizagem dos alunos. 

 

Alunos  
Encarregados de educação  

  

 

Pessoal docente (DT) 
 

 

 

 

Pessoal docente  

Os diretores de turma informam, regularmente, 

os encarregados de educação sobre o 

processo ensino aprendizagem dos alunos. 

Informa, regularmente, os seus alunos sobre os 

respetivos progressos e dificuldades. 

 

. 

 
 

 

Nas aulas de formação pessoal e social refletimos, com o diretor de turma, sobre os progressos 



Relatório de autoavaliação  

 

 

29 

e dificuldades de cada um dos alunos 

 

Alunos 
Pessoal docente (DT) 

  
 

A comunicação estabelecida entre os diferentes atores tem por base uma atitude de respeito 

mútuo. 

 

Alunos  

Os meus professores tratam-me com 
respeito e amabilidade  

Trato os meus professores com respeito e 

amabilidade 

  

Os meus professores comunicam comigo 
respeitando o meu ponto de vista  

Tenho facilidade em comunicar com os 

professores  

  
O pessoal não docente da escola trata-me 
com respeito e amabilidade. 

Trato o pessoal não docente da escola com 
respeito e amabilidade. 

  
 

Pessoal docente  
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Os alunos contactam os docentes com 
respeito e amabilidade  

Os docentes e encarregados de educação 
baseiam os seus contactos no respeito mútuo e 
cordialidade. 

  
Os docentes e o pessoal não docente 
baseiam os seus contactos no respeito 
mútuo e amabilidade  

 

 

 

 

Encarregados de educação  

 

Os docentes e encarregados de educação 
baseiam os seus contactos no respeito 
mútuo e amabilidade. 

O pessoal não docente da escola e encarregados 
de educação baseiam os seus contactos no 
respeito mútuo e amabilidade. 

  

O meu educando utiliza o respeito e 
amabilidade nos contactos com os 
professores. 

O meu educando utiliza a o respeito e 
amabilidade no contacto com o pessoal não 
docente da escola. 

  
O pessoal não docente da escola utiliza o 

respeito e amabilidade nos contactos com o 

meu educando. 
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Pessoal não docente  

 

Os encarregados de educação adoptam uma 
atitude de respeito e amabilidade no 
contacto com o pessoal não docente da 
escola. 

Adopto uma atitude de respeito e amabilidade no 

contacto com os encarregados de educação. 

  
Os docentes e pessoal não docente da 
escola baseiam os seus contactos no 
respeito mútuo e amabilidade. 

Adopto uma atitude de respeito e amabilidade no 

contacto com os alunos. 

  
 

Análise Critério - Comunicação   

 

 

No que se refere à comunicação todos os grupos inquiridos atribuem uma média de pontuação 

entre 4, 25 e 4,49, sendo o grupo do pessoal docente o que atribui média mais alta e o dos 

encarregados o que atribui média mais baixa.  

 Em todos os grupos, a  percentagem dos que respondem Concordo Completamente  e 

concordo  é superior a 89%. 

Todos referem que as diversas estruturas do agrupamento disponibilizam aos Encarregados de 

Educação a informação necessária tanto no que se refere a aspetos pedagógicos como 

administrativos.  

Os contactos entre os diferentes elementos da comunidade educativa baseiam-se no respeito e 

cordialidade.  
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Participação  

 
O agrupamento convida os pais para ações de formação. 
O agrupamento convida os pais para participarem em atividades do 
PAAA. 
O agrupamento convoca os pais colaborar na resolução dos problemas do 
agrupamento. 
 

 
O agrupamento convida os pais para ações de formação. 
 

 
Pessoal docente 

Encarregados de educação 

  

 
Participo nas ações de formação, efetuadas na 
escola, que me são destinadas. 

 

 
 
A escola motiva os encarregados de educação para a participação nas atividades do PAAA. 
 

 
Pessoal docente 

Encarregados de educação 

 
 

 

Alunos  
 

O meu encarregado de educação participa 
em atividades na escola. 
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A escola solicita a ajuda dos encarregados de educação para a resolução de problemas da 
escola. 

Pessoal docente  Encarregados de Educação  

  

Os encarregados de educação são parte importante na resolução dos problemas da escola. 

Pessoal docente  Encarregados de Educação  

  

Solicita o apoio dos encarregados de 
educação para a resolução de problemas dos 
alunos da sua direção de turma.  

Já fui solicitado pelo diretor de turma/professor 
titular/educadora do meu educando para 
apresentar propostas na resolução de 
problemas surgidos na turma. 

Diretores de turma  Encarregados de Educação 

  

Análise Critério - Participação  

 

Em relação à participação as médias obtidas estão compreendidas entre 3,49 dos encarregados 

de educação e 4,05 do pessoal docente. 

Em todos os grupos a percentagem dos que concordam plenamente e concordam é superior a 

50%. De referir que há uma percentagem elevada (entre 17%  e 35, 67%) que refere não ter 

opinião sobre a participação dos encarregados de educação na vida do agrupamento. 
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No que se refere à participação do E. E. em ações de formação, a partir do convite do 

agrupamento, tanto o pessoal docente (41,8%) como os encarregados de educação (51,6%) 

afirmaram não ter opinião. A percentagem dos encarregados de educação que afirma participar 

em ações de formação promovidas pelo agrupamento (C e CP) é de 44,3%. 57,8% dos alunos 

afirmam que os seus encarregados de educação participam em atividades na escola. Uma 

percentagem elevada de professores (89,6%) e encarregados de educação  (81%) concordam 

que os encarregados de educação são parte importante na resolução dos problemas da escola. 

96,8% dos diretores de turma concordam que já solicitaram o apoio dos encarregados de 

educação, enquanto apenas 37,6% dos encarregados de educação concordam que já foram 

contactados para participar na resolução de problemas surgidos na escola.  

 

Envolvimento  

 
O agrupamento responde às solicitações dos encarregados de 
educação quando estes procuram apoio para a resolução dos 
problemas que envolvem os seus educandos. 
O agrupamento solicita o envolvimento dos encarregados de 
educação no desenvolvimento de atividades e partilha de 
saberes 
 

 
O agrupamento responde às solicitações dos encarregados de educação quando estes 
procuram apoio para a resolução dos problemas que envolvem os seus educandos 
 

Alunos  
 

Encarregados de Educação  

  
Pessoal docente  
 

 

 

 

Diretores de turma  
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A 
 escola convida os encarregados de educação a participar em atividades partilhando 
conhecimentos e saberes. 
 

Alunos  
 

Encarregados de educação  

  
Pessoal Docente  
 

 

 

 

Análise Critério - Envolvimento  

 
Em relação ao envolvimento as médias obtidas estão compreendidas entre 3,73 dos 

encarregados de educação e 4,20 do pessoal docente. A percentagem de concordo e concordo 

plenamente mais baixa é a obtida pelos encarregados de educação (69,63).  

No entanto, à questão "É frequentemente solicitado, pelos encarregados de educação dos 

alunos da sua direção de turma, para ajudar na resolução de problemas" 25% dos diretores de 

turma/titulares de turma/titulares de grupo  diz discordar(19%) ou não ter opinião(6%). A questão 

que suscita  maior percentagem de respostas negativas é " A escola convida os encarregados 

de educação a participar em atividades partilhando conhecimentos e saberes" (20% dos alunos, 

18% do pessoal docente e dos alunos) 

 

Eficácia 

 
A participação/cooperação dos encarregados de educação é entendida da 
mesma forma por todos os atores envolvidos. 
A participação dos encarregados de educação na vida do agrupamento é 
considerada uma mais valia para o seu funcionamento. 
As opiniões/propostas/questões e colaboração dos encarregados de educação 
são entendidas como importantes para o desenvolvimento do processo 
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ensino/aprendizagem dos alunos. 
O agrupamento facilita o envolvimento das associações de pais no desempenho 
da sua função. 
 

Pessoal docente Encarregados de educação 

A participação/cooperação dos encarregados de educação é importante para a escola. 

  

 Os encarregados de educação colaboram com o agrupamento sempre que solicitado. 

  

Os encarregados de educação colaboram com o agrupamento de forma espontânea. 

  
A colaboração dos encarregados de educação é importante para o desenvolvimento do processo 
ensino/aprendizagem dos alunos. 

 

 

O agrupamento faculta às associações de pais as condições necessárias ao desenvolvimento da 
sua função. 
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A Escola é importante para o meu futuro. 

Alunos   

 

 

Análise Critério - Eficácia 

 

Neste critério a média obtida é de 3,97 nos encarregados de educação e de 4,03 no pessoal 

docente (grupos inquiridos). A percentagem de concordo e concordo plenamente é de 75% no 

pessoal docente e encarregados de educação. A questão que obteve, do grupo do pessoal 

docente, pontuação mais baixa foi a relativa à participação espontânea dos encarregados de 

educação (2,79). Nesta questão os encarregados de educação obtêm uma média de 3.75. Nos 

encarregados de educação a questão com pontuação mais baixa foi a relativa às condições  que 

o agrupamento faculta às associações de pais para o desenvolvimento da sua ação. (3,53) Por 

sua vez o pessoal docente obtém nesta questão 4,1. 

A N Á L I S E  G L O B A L  D O  E L E M E N T O  C O N S T I T U T I V O -  A G R U P A M E N T O  ( Direção, 

Diretores de turma, Professores  Titulares de turma Educadores)  

 

Este elemento constitutivo obteve uma média global de 4,20. 

Comparando os diferentes critérios aquele onde se otém média mais baixa, em todos os grupos 

inquiridos, é o da participação (3,76). No conjunto dos critérios o grupo inquirido que atribui 

pontuação mais baixa é o dos encarregados de educação (3,91). 

 

Associações de pais 

Comunicação  

 
As associações de pais divulgam  os seus projetos e competências 
junto dos encarregados de educação e da direção e comunidade 
escolar.  
Há comunicação e partilha de projetos entras as diferentes 
associações. 
 

 
As associações de pais existentes no agrupamento divulgam os seus projetos na comunidade 
escolar. 
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Pessoal docente  Encarregados de educação  

  

 
As diferentes associações de pais colaboram entre si. 

 
 

 
Conheço os elementos da direção da 
associação de pais. 

 

 

 
Tenho conhecimento das atividades 
dinamizadas pelas associações de pais. 

 

 
 
As diferentes associações de pais partilham projetos e atividades 

  

Análise Critério Comunicação  

 
As médias obtidas neste critério foram 3,16 no grupo do pessoal docente e 3,33 no dos 
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encarregados de educação. A questão com média mais baixa no grupo do pessoal docente foi a 

relativa à colaboração entre associações de pais (2,95). No que se refere ao grupo dos 

encarregados de educação a média mais baixa diz respeito à questão  relativa ao conhecimento 

que os encarregados de educação têm das atividades desenvolvidas pelas associações de pais. 

(3,05). De destaçar a elevada percentagem de inquiridos que em todas as questões refere não 

ter opinião sobr o assunto inquirido.   

 

Participação  

 
As associações de pais participam ativamente na vida do 
agrupamento. 
As associações de pais fomentam a participação dos 
encarregados de educação na vida do agrupamento. 
 

 
As associações de pais participam regular e ativamente nas atividades do agrupamento. 

 
Docentes  

Encarregados de educação  

  
 
Pessoal não docente  

 

 

 

  
A existência das associações de pais faz com que os encarregados de educação participem 
mais na vida do agrupamento. 

 
Pessoal docente  

Encarregados de educação  

  

 
Participo nas reuniões de assembleia de pais 
convocadas pela associação de pais. 
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Análise critério - participação  

 
Neste critério a média mais baixa verifica-se no grupo dos encarregados de educação (3,19).  A 

questão relativa à participação, dos pais, nas reuniões de assembleia de pais convocadas pela 

associação de pais é aquela que obtém média mais baixa (2,68). A percentagem dos que 

afirmam nunca participar é de 17, 9% e participar raramente é 30,9%. De referir que a percepção 

dos pais neste critério é a menos positiva e a dos docentes a mais positiva. (3,19/3,64)  

 

Envolvimento  

 
As associações de pais, através da sua ação, promovem uma relação 
de cordialidade e proximidade entre os encarregados de 
educação/família e o agrupamento.  
As associações de pais desenvolvem atividades que promovem o 
envolvimento dos encarregados de educação. 
 

 
As associações de pais promovem um ambiente cordial e de proximidade entre os encarregados 
de educação e a escola. 
 

 
Docentes  

Encarregados de educação  

  
 
Pessoal não docente  

 

 

 

 
As associações de pais desenvolvem atividades para promover o envolvimento dos 
encarregados de educação na vida da escola. 
 



Relatório de autoavaliação  

 

 

41 

 
Docentes  

Encarregados de educação 

 
 

 
Envolvo-me nas atividades da associação de 
pais. 

 

 

 
Apresento às associações de pais propostas 
de melhoria. 

 

 

Análise Critério - Envolvimento  

 
Neste critério apenas a 1ª questão foi colocada aos três grupos inquiridos. A percentagem de 

concordo e concordo plenamente foi de 61,2% no grupo do pessoal docente, 70,8% no  pessoal 

não docente e 54,2% nos encarregados de educação. A perceção dos encarregados de 

educação é a menos positiva. A percentageem dos que referem não ter opinião é elevada em 

todos os grupos inquiridos (PD - 33,3%, E.E. - 45,6% e P. N.D 25%) A média obtida nesta 

questão é de 3,62 - P.D., 3,60- E.E., 3,79 - P.N.D.. Na segunda questão colocada ao pessoal 

docente e encarregados de educação voltamos a verificar que o pessoal docente tem uma 

perceção mais positiva do efeito das atividades desenvolvidas  pelas associações de pais. média 

3,54 - PD e 3,31 E.E) 

Nas restantes questões colocadas unicamente aos encarregados de educação e que versam 

sobre o próprio envolvimento nas atividades das associações de pais salienta-se a elevada 

percentagem dos que respondem que nunca ou raramente se envolvem nas atividades das 

associações de pais (superior a 60%) 

 

Eficácia  
 
As associações de pais vêm o seu trabalho reconhecido pelos 
seus pares. 
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As associações de pais vêm o seu trabalho reconhecido pelo 
agrupamento. 
 

 
As associações de pais existentes no agrupamento têm desenvolvido um trabalho importante no 
agrupamento/escola. 
 

Docentes  Encarregados de educação  

  

 
Pessoal não docente 
 
 

 

 

 

Análise critério- Eficácia  

 

No que à eficácia diz respeito e ao reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido 

pelas associações de pais a perceção menos positiva é a dos encarregados de educação 

(53,2% concordam ou concordam plenamente). Tanto no pessoa docente como no pessoal não 

docente a percentagem dos que  concordam ou concordam plenamente é superior a 70%. Há, 

mais uma vez, uma percentagem elevada de inquiridos que respondem não ter opimião. (EE- 

41,9%, PD 28,4% e PND . 20,8%). A média obtida neste critério é  de 3,74. 

 

A N Á L I S E  G L O B A L  D O  E L E M E N T O  C O N S T I T U T I V O - A S S O C I A Ç Õ E S  D E  P A I S  

( A S S O C I A Ç Ã O  D E  P A I S  D O  A G R U P A M E N T O ,  A S S O C I A Ç Ã O  D E  P A I S  D E  A L D R E U  E  

A S S O C I A Ç Ã O  D E  P A I S  D O  J I  D E  F R A G O S O   

 

A média global atingida neste elemento constitutivo é de 3,45. O critério com uma média global 

mais baixa foi o da comunicação (3,24) e o grupo inquirido que atribuiu uma média mais baixa foi 

o dos encarregados de educação no critério envolvimento. De salientar que em todos os critérios 

a perceção menos positiva é a dos encarregados de educação. De salientar, também, a 

percentagem elevada de inquiridos que referem não ter opinião sobre as questões colocadas.De 

todos os grupos inquiridos o que revela ter uma perceção global mais positiva da ação das 

associações de pais é o do pessoal não docente. 
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Pais e Encarregados de Educação  

Comunicação  

 
Os encarregados de educação disponibilizam informação 
relevante e atual sobre o seu educando. 
Os encarregados de educação, por sua iniciativa, contactam, 
regularmente, o agrupamento para receberem informações 
relativas aos seus educandos. 
 

Os encarregados de educação disponibilizam informação relevante e atual sobre o seu 
educando 

Docentes  Encarregados de Educação  

  

Pessoal não docente  
Contacto o pessoal não docente para fornecer 
informação importante sobre o meu 
educando. 

  
 
Os encarregados de educação, por sua iniciativa, contactam, regularmente, o agrupamento para 
receberem informações relativas aos seus educandos 
 

Alunos   

 

 

Docentes  Encarregados de educação  
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Análise critério -- Comunicação  

 

Neste critério a média mais elevada é a dos encarregados de educação (4,19). Uma 

percentagem de 87% concorda plenamente ou concorda contactar regularmente o agrupamento 

para fornecer e receber informação relativa ao seu educando. 71% dos alunos concordam 

plenamente ou concordam que os seus encarregados de educação recebem e fornecem 

informação aos professores e 82,45% do pessoal docente tem a mesma perceção. De salientar 

que há uma percentagem considerável de professores que discorda que os encarregados de 

educação, por sua iniciativa, contactam regularmente o agrupamento,  tanto para fornecer como 

para receber informação. 29,4% dos alunos tem uma perceção negativa no que a este item diz 

respeito (NTO 19,4%, D 6,3% e DC 3,7%)  

 

Participação  

 
Os pais participam nas atividades que lhes são destinadas e 
para as quais são convocados/convidados. 
Os pais participam, voluntariamente, nas atividades do PAA que 
são abertas à comunidade. 
 

 
Os pais participam com regularidade na vida escolar dos filhos  

 Encarregados de educação 

 

 
 
Os pais participam nas atividades que lhes são destinadas e para as quais são 
convocados/convidados 
 

Docentes  Encarregados de educação  

  

Pessoal não docente  Alunos  
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As atividades do PAAA que são abertas à comunidade têm a participação regular de 
encarregados de educação. 
 

Docentes  Pessoal não docente 

  

 
Os encarregados de educação vão com frequência à escola sem ser para reuniões  

Alunos  Encarregados de educação  

  

 
Participo, por minha iniciativa, nas atividades 
da escola do meu educando (festas, 
palestras, ..). 

 

 

Análise critério - Participação  

 
Neste critério, o grupo inquirido com média mais elevada é o dos encarregados de educação 

(4,14) e a média mais baixa é a atribuída pelo pessoal não docente. De referir que os alunos têm 

uma perceção da participação dos encarregados de educação na vida da escola  menos positiva  

do que o pessoal docente. (3,50 e 3,70). De referir 33,7 % dos alunos discordam ou discordam 

completamente que os respetivos encarregados de educação venham à escola sem ser para 

reuniões e 25, 5% não tem opinião sobre o assunto.  

 

Envolvimento 

 
Os encarregados de educação envolvem-se na vida escolar dos seus 
educandos. 
Os encarregados de educação procuram ajuda para encontrarem 
estratégias de acompanhamento dos seus educandos no que ao 
sucesso escolar diz respeito. 
Os encarregados de educação colaboram na resolução dos problemas 
dos seus educandos de forma assertiva. 
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Os encarregados de educação envolvem-se na vida escolar dos seus educandos. 
 

Docentes  Encarregados de educação  

  

 
Colaboro, sempre que é solicitada a minha 
ajuda, na resolução de problemas do meu 
educando. 

 

 
 
Os encarregados de educação procuram ajuda para encontrarem estratégias de 
acompanhamento dos seus educandos no que ao sucesso escolar diz respeito. 

 
 

Análise critério - Envolvimento  

 

No que se refere ao envolvimento a média mais elevada foi obtida no grupo dos encarregados 

de educação. (4,61) A média mais baixa é a do pessoal docente (3,78).  A percentagem dos 

encarregados de educação que concordam ou concordam plenamente que se envolvem na vida 

escolar dos seus educandos é de 98,04%. O pessoal docente que tem a mesma perceção atinge 

os 74,1%.  

 

Eficácia  

 
Os encarregados de educação reconhecem a importância da escola no 
futuro dos seus educandos. 
Os encarregados de educação demonstram reconhecer a competência 
dos diferentes profissionais que trabalham no agrupamento 
. 

 
Os encarregados de educação reconhecem a importância da escola no futuro dos seus 
educandos. 
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Pessoal docente  Encarregados de educação  

  
 
Os encarregados de educação colaboram positivamente na resolução dos problemas que 
surgem 

Docentes  Encarregados de Educação  

  
 
As atitudes dos encarregados de educação demonstram o reconhecimento da competência dos 
diferentes profissionais que trabalham na escola . 

Docentes  Encarregados de educação  

  

Pessoal não docente  
O pessoal não docente da escola do meu 
educando demonstra competência no 
exercício das suas funções. 

  

Análise critério -  Eficácia  

 

No que respeita à eficácia todos os grupos inquiridos têm uma perceção positiva em relação à 

ação dos pais na escola. A média mais elevada foi obtida no grupo dos encarregados de 

educação (4,43). A perceção menos positiva é a do pessoal não docente. 89,82% dos 

encarregados de educação concordam ou concordam plenamente que a escola é importante no 

futuro dos seus educandos e reconhecem a competência do pessoal docente e não docente do 
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agrupamento. Por sua vez 37,6% do pessoal não docente  e 31,5% do pessoal docente não tem 

opinião ou discorda que os encarregados de educação reconheçam a sua competência.  

 

A N Á L I S E  G L O B A L  D O  E L E M E N T O  C O N S T I T U T I V O  -  E N C A R R E G A D O S  D E  

E D U C A Ç Ã O   

 

A média global atingida neste elemento constitutivo é de 4,05. A média global menos positiva é a 

atribuída pelo grupo do pessoal não docente (3,43). Em todos os critérios o pessoal não docente 

atribuiu a média menos positiva. De referir que os alunos atribuíram à participação a média  mais 

baixa, sendo que o pessoal docente atribuiu a média menos positiva à eficácia. Para os 

encarregados de educação o critério com média mais baixa foi a participação. De referir que o 

grupo com perceção mais positiva é o dos encarregados de educação.  

 

Representantes dos Encarregados de Educação da turma  

Comunicação  

 
Os representantes dos encarregados de educação contactam 
regularmente os seus pares. 
 Os representantes dos encarregados de educação transmitem, aos  seus 
pares, os assuntos tratados nas reuniões em que participam.  
 

 
Os representantes dos encarregados de educação contactam regularmente os seus pares. 
 

Docentes  Encarregados de educação  

Costuma ser contactado pelos representantes dos 
encarregados de educação da sua direção de 
turma para lhe transmitirem as opiniões/problemas 
dos pais /encarregados de educação. 

Sou contactado pelos representantes dos 
encarregados de educação da turma do meu 
educando a fim de recolherem informação 
para participarem nas reuniões. 

  

Representante dos encarregados de educação  

Costumo contactar os representantes dos 
encarregados de educação da turma do meu 
educando. 
 

Contacto regularmente o diretor de turma/ 
professor titular/educadora da turma para lhe 
transmitir as opiniões/problemas dos 
pais/encarregados de educação que represento. 
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Contacto regularmente os pais e encarregados de 
educação que represento para ouvir as suas 
opiniões. 

 

 

 

Sou contactado pelos encarregados de educação 
dos alunos da turma do meu educando para me 
transmitirem opiniões/informações/problemas a 
colocar nas reuniões. 

 

 

 

 
Os representantes dos encarregados de educação transmitem, aos  seus pares, os assuntos 
tratados nas reuniões em que participam. 
 

Representantes dos encarregados de educação Encarregados de educação  

  

 Análise - critério comunicação 

  

No que diz respeito à comunicação a média mais elevada foi atribuída pelos representantes dos 

encarregados de educação (3,51) e a mais baixa foi atribuída pelo pessoal docente (2,84). Mais 

de 50% dos diretores de turma discorda ou discorda completamente ser contactado pelos 

representantes dos encarregados de educação das turmas para transmitirem as 

opiniões/problemas dos pais /encarregados de educação. 21% dos encarregados de educação 

discorda ou discorda completamente ser contactado pelos representantes dos encarregados de 

educação da turma a fim de recolherem informação para participarem nas reuniões. Há uma 
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percentagem elevada de inquiridos que respondem não ter opinião sobre as questões colocadas, 

representantes dos encarregados de educação (30,81%) e encarregados de educação (33,33%) 

 

Participação  
Os representantes dos encarregados de educação participam 
ativamente nas reuniões para que são convocados. 

Docentes  
Representante dos Encarregados de 
educação  

Os representantes dos encarregados de educação, no desempenho da sua função, transmitem 
uma opinião global dos encarregados de educação que representam. 

  

Análise - critério participação  

 
Neste critério o pessoal docente atribuiu a média de 2,97 e os representantes dos encarregados 

de educação a médoa de 3,50. De referir a elevada percentagem de representantes dos 

encarregados de educação que respondem não ter opinião sobre a questão colocada.  

 

Envolvimento 

 
Os representantes dos encarregados de educação preparam com 
antecedência a participação nas reuniões recolhendo informação 
relevante entre os seus pares. 
Os Representantes conhecem as suas funções, consagradas no RI. 
 

 
Representante dos encarregados de educação  

Encarregados de educação  

Contacto, com antecedência, os encarregados de 
educação que represento para recolher 
informações  a transmitir nas reuniões em que 
participo 

Sou contactado pelos representantes dos 
encarregados de educação da turma do meu 
educando a fim de recolherem informação 
para participarem nas reuniões 

  

 

Conheço as competências dos 
representantes dos pais e encarregados de 
educação consagradas no Regulamento 
Interno do Agrupamento. 
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Análise - critério Envolvimento  

 
No que ao envolvimento diz respeito a média foi de (3,28). Só foram inquieidos os encarregados 

de educação. De salientar a elevada percentagem dos que respondem não ter opinião sobre as 

questões colocadas. 

 

Eficácia 

 
O papel dos representantes dos encarregados de educação é 
importante. 
O papel dos representantes dos encarregados de educação é 
corretamente desempenhado. 
 

Docentes  Encarregados de educação  

O papel dos representantes dos encarregados de educação é importante. 

  
Os representantes dos encarregados de educação desempenham a sua função de forma 
competente. 

 

 

Análise critério - Eficácia  

 

Neste critério a média mais elevada foi atribuída pelos encarregados de educação (3,95). A 

maioria do pessoal docente e encarregados de educação concorda ou concorda plenamente que 

o papel desempenhado pelos representantes dos encarregados de educação é importante. 

 

A N Á L I S E  G L O B A L  D O  E L E M E N T O  C O N S T I T U T I V O  -  R E P R E S E N T A N T E S  D O S  

E N C A R R E G A D O S  D E  E D U C A Ç Ã O   

 

A média global alcançada neste elemento constitutivo foi de 3,39. A média global mais baixa foi 
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atribuída pelo pessoal docente(3,31). O critério com média mais baixa foi o da comunicação 

atribuída pelo pessoal docente. 

De salientar a elevada percentagem dos que respondem não ter opinião sobre as questões 

colocadas (em média 26,7%)   

 

 
Na sua opinião, o que deveria ser feito para melhorar a participação dos encarregados de 
educação na escola? 
 
16 respostas dos encarregados de educação, 21 respostas do pessoal docente, 101 respostas 
dos alunos.  
 

Num total de 138 respostas a esta questão 41 escrevem não ter nada a referir ou escrevem 
coisas sem qualquer nexo e/ou  falam de assuntos diferentes do que é abordado. 
Das restantes respostas selecionamos as que nos pareceram mais representativas 
 
No que se refere aos contributos dos alunos salienta-se: 
 
- Na minha opinião, o que deveria ser feito para melhorar a participação dos encarregados de 
educação na escola era ter mais atividades em que os pais conseguissem participar, fora de 
horários de trabalho e mais criativas, para passarem mais tempo com os filhos e também 
conseguir que os pais conheçam melhor a escola. 
 
- Na minha opinião deviam ter mais de que uma hora de atendimento. 
 
- Na minha opinião acho que deviam ser feitas mais actividades dinâmicas com os pais e mais 
chamativas para os encarregados de educação saberem tudo o que se passa na escola. 
 
- Perceber mais o lado dos alunos, e não julgar o livro pela  capa. 
- Mais atividades que envolvam os alunos e os encarregados de educação. 
 
- Jogos com as mães no dia das mães ou no dia do pai. 
 
- Eu acho que não deveriam fazer mais nada porque, por exemplo no dia da mãe/pai, muitas 
vezes os alunos é que não querem que os pais venham porque acham que é vergonhoso, pois a 
escola tem sido muito empenhada nessas tarefas. Dou os meus parabéns! 
 
- Como há pais que no dia da mãe e no dia do pai não podem vir podia-se inventar outro tipo de 
atividade. 
 
- Deveriam ser feitas mais reuniões sobre as atividades. 
 
- Acho que deveria ser obrigatório os encarregados de educação virem a festas e palestras caso 
eles não viessem nós é que devíamos chamá - los à atenção. 
 
- Vir mais vezes à escola para saber do comportamento dos seus filhos na escola e o respeito 
que têm com os funcionários.  
 
- Ligar pelo telemóvel pois há pais que não têm disponibilidade de vir a escola. 
 
- Convidá - los no dia da família. 
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No que se refere aos contributos dos encarregados de educação salienta-se:  
 
- Quando é solicitada a intervenção aos encarregados de educação estes têm que sentir que a 
sua opinião é levada em conta. 
  
- Melhorar a  comunicação do representante dos encarregados de educação da turma. Maior 
atenção como funciona o espaço e as atividades da associação. 
 
- Reunir com todos os representantes para se dialogar sobre as suas competências e definir 
estratégias de atuação conjunta. 
 
- Estimular a participação dos pais e promover atividades onde estes estejam integrados.  
 
- Haver mais comunicação entre docentes e encarregados de educação. 
 
- As entidades empregadoras deveriam respeitar os pais e as crianças facultando mais tempo 
para um melhor envolvimento na vida escolar dos nossos filhos. 
 
- Seria necessário uma mudança de mentalidades, no sentido de levar os encarregados de 
educação a valorizar mais a escola e a educação dos seus filhos, o que, por sua vez, levaria 
também a escola a ser mais responsável e competente no exercício das suas funções. 
 
- Uma reunião por período com pais e professores. 
 
- Trabalhar em equipa - quererem integrar os pais no envolvimento de todas as atividades/ 
clubes/etc  da escola, clareza e informação atempada das atividades que a escola desenvolve 
com os nossos filhos, respeito pela diferença/diminuir as diferenças no trato e maior e melhor 
acolhimento aquando visitamos a escola. 
 
No que se refere aos contributos do pessoal docente salienta-se: 
 
- Os canais de comunicação com os encarregados de educação deveriam ser melhorados para 
agilizar as comunicações. 
 
- Reuniões dos representantes com os restantes pais da turma, para solucionar problemas e dar 
sugestões de estratégias para melhorar o funcionamento da escola; Mais envolvimento dos Enc. 
de educação nas atividades do PAAA; Contactos mais frequentes entre DT e Enc. de educação; 
Associações de pais mais colaborativas entre si e mais envolvidas nas atividades propostas, 
quer PAAA quer nos projetos dinamizados,... 
 
- Planear mais eventos e workshops que tragam as famílias para a escola, fazer sessões de 
esclarecimento sobre várias temáticas.  
 
- O trabalho dos DT é importantíssimo e deve ser muito mais valorizado, na medida em que são 
eles o cartão-de-visita do Agrupamento. São os DT que estão em contacto mais direto com os 
EE e, desta forma, poderão sensibilizá-los para uma maior participação na escola e promover a 
sua importância na vida dos seus educandos. 
 
Convidar pais/encarregados de educação para - Apresentações de trabalhos abertas à família e 
de eventos culturais, assim como realização de debates onde entrem pais, alunos, professores e 
funcionários sobre assuntos que tenham a ver com a comunidade. 
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- Talvez convoca-los mais para desenvolverem atividades específicas na escola (culturais, 
recreativas...); envolver os representantes/outros na dinamização de determinadas atividades 
para encarregados de educação, juntamente com os professores, de forma a reforçar a 
divulgação pela proximidade; solicitar aos DT que sensibilizem os EE para apresentarem 
sugestões de atividades para encarregados de educação... 
 
- Uma vez por período promover um "dia aberto" da turma permitindo aos encarregados de 
educação partilhar leituras, atividades, etc. 
 
- Os encarregados de educação deveriam contactar com os representantes das turmas para 
expor/debater problemas reais dos seus educando e fazerem-se representar nas reuniões de 
avaliação intercalar. 
 
- Os Encarregados de Educação devem olhar a escola como um parceiro e não como um 
inimigo e a culpada de todos os insucessos dos seus educandos, só quando se alterar a visão 
da escola e dos seus profissionais se alterará a relação entre encarregados de educação, 
docentes e não docentes 
u inquérito chegou ao fim. Por favor, submete -Obrigado pela tua co 

 

Análise global dos diferentes elementos constitutivos e critérios 

 

Elemento constitutivo 1 - Ação do Agrupamento  
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Critério participação  
 

 

 

Critério envolvimento  
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Critério Eficácia  

 

 

 

Total do Elemento Constitutivo  

 

 

 

 

 

Elemento constitutivo 2 - Ação das Associações de pais  

 

Critério comunicação  
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Critério participação  
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Critério envolvimento  

 

 

 

Critério Eficácia  
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Total do Elemento Constitutivo  

 

 

 

 

 

Elemento constitutivo 3 - Ação dos Encarregados de educação  

 

Critério comunicação  
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Critério participação  
 
 

 
 

 

Critério envolvimento  
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Critério Eficácia  

 

 

 

Total do Elemento Constitutivo 
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Elemento constitutivo 4 - Ação dos representantes dos encarregados de educação  

 

 

 

Critério comunicação  

 

 

 
Critério participação  
 
 

 
 

Critério envolvimento 
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 Critério Eficácia  

 

 

 

Total do Elemento Constitutivo 
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Total de todos os elementos constitutivos  

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

CP C NTO D DC

Rep EE

Pessoal docente

Encarregados E.

0

100

200

300

400

500

600

700

CP C NTO D DC



Relatório de autoavaliação  

 

 

65 

Destaques  

 No que se refere à participação e empenho na resposta a este questionário, verifica-se 

que não se atingiu a meta proposta. 

 O facto positivo de ter sido possível inquirir todos os grupos através da internet evitando 

desperdício de papel. 

 A  maior percentagem (49,3%) dos professores está na faixa etária dos 46 aos 55 anos  e 

23,9% tem mais de 55 anos de idade. Nenhum professor que respondeu ao inquérito tem 

menos de 35 anos. 

 Há 21,5% de professores que tem mais de 30 anos de serviço e com mais de 20 anos 

são 69,2%. 

 Só 10,6% são contratados.  

 O pessoal docente tem maioritariamente (62,5%) entre 41 e 50 anos. 50% tem de 15 a 20 

anos de serviço. 75% tem o ensino secundário e 58,3 % tem contrato de trabalho por 

tempo indeterminado. 

 No 1º elemento constitutivo (ação do agrupamento) a média mais baixa é a do critério -

participação. No 2º elemento constitutivo (ação das associações de pais) a média mais 

baixa é a da comunicação. No 3º elemento constitutivo (ação dos encarregados de 

educação) não há consenso entre os grupos inquiridos. Cada um atribui a média mais 

baixa a um critério diferente. No global a média mais baixa é a da participação. No 4º 

elemento constitutivo (ação dos representantes de turma dos encarregados de educação) 

a média mais baixa foi atribuída ao critério da comunicação. 

 Ao cruzar os dados dos inquéritos com o resumos das grelhas de registo dos contactos 

com os encarregados de educação verifica-se que, quando convocados, os pais na sua 

maioria, vêm à escola. Os contactos por iniciativa dos encarregados de educação são em 

muito menor número. 

 Os dados existentes da participação dos encarregados de educação em formações, 

palestras e  outras atividades da biblioteca escolar divulgadas através da página web, 

cartazes e comunicadas aos pais através de convite registam uma participação próxima 

dos 40%. 

 A participação dos encarregados de educação em atividades/ palestras dinamizadas pelo 

SPO e pelo PES é bastante baixa 1%.???? 

 No que se refere aos projetos que não envolvem uma presença física na escola mas é 

essencial a colaboração dos pais como os projetos PASSE – Programa de Alimentação 

Saudável em Saúde Escolar no 1.º Ciclo - preparação de lanches saudáveis, 

 PASSEzinho – Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar no JI - preparação 
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de lanches saudáveis pelos pais/EE  de todos os meninos do JI, Implementação do 

projeto SOBE+  (Direção Geral da Saúde, Rede de Bibliotecas Escolares e Plano 

Nacional de Leitura) e Heróis da Fruta I Sorrisos Super Saudáveis todos os alunos do JI e 

1.ºC preparação de fruta para incentivar consumo por parte dos pais/EE. existe uma 

participação/colaboração razoável da parte dos encarregados de educação.  

 As presidentes das três associações de pais existentes no agrupamento foram ouvidas 

através do método de entrevista semiestruturada. Os dados recolhidos nas entrevistas 

confirmam os resultados obtidos nos inquéritos no que à participação e envolvimento dos 

encarregados de educação diz respeito. 

 Na questão de resposta aberta verifica-se uma percentagem de respostas muito baixa em 

todos os grupos inquiridos.  

 Da análise das respostas dadas ressalta a assunção por todos os grupos inquiridos da 

importância e necessidade da participação e do envolvimento dos encarregados de 

educação na vida do agrupamento. 

 Salienta-se ainda a premência de encontrar novas estratégias para alterar o conceito de 

participação na escola tornando-o mais global e não  centrado no que diz respeito a 

situações particulares. 
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Interpretação swot após análise dos departamentos  
 

Pontos fortes Pontos fracos 

Os resultados são muito positivos e a 
existência de “Comunicação” é reconhecida 
por todos. 
Os contactos entre os diferentes elementos da 
comunidade educativa baseiam-se no respeito 
e cordialidade.  
Todos os indicadores revelam que a maior 
parte dos inquiridos acha que a participação 
dos encarregados de educação foi positiva. 
Todos têm a consciência que os E. Educação 
(EE) são parte importante na resolução dos 
problemas da escola  

Os Encarregados de Educação concordam 
que o Agrupamento atende as suas  
solicitações dos para a resolução de 
problemas dos seus educandos. 
Os Encarregados de Educação e o pessoal 
docente consideram que  a participação 
/cooperação dos Encarregados de Educação é 
uma mais-valia para o funcionamento do 
agrupamento. 
A visão positiva que os pais/encarregados de 
educação têm do pessoal docente, pessoal 
não docente e da ação da escola em geral; 
Todos reconhecem o contributo que a escola 
tem no futuro/formação dos alunos. 
Há encarregados de educação empenhados 
em colaborar com a comunidade escolar; 
Abertura da direção para colaborar com a 
Associação de pais. 
O corpo docente tem uma perceção positiva 
sobre as atividades desenvolvidas pelas 
Associações de Pais e a eficácia das mesmas; 
Reconhecimento por parte do pessoal docente 
e não docente da eficácia do trabalho 
desenvolvido pelas Associações de Pais 
(70%). 
A maioria do pessoal docente e dos 
encarregados de educação concorda ou 
concorda completamente que o papel 
desempenhado pelos representantes dos 
encarregados de educação é importante. 
Reconhecimento do papel dos representantes 
dos EE pelos docentes.  

A fraca  adesão dos Encarregados de 
Educação às ações desenvolvidas na escola 
que não envolvam os respetivos educandos  
Elevada % de pais que referem que não têm 
opinião sobre a participação dos E.E na vida 
do agrupamento. 
Elevada % de EE que afirmam não serem 
ouvidos/chamados para intervir na resolução 
dos problemas da escola. 
Apenas ¼ dos DT afirmam que são 
solicitados pelos EE para resolver problemas 
dos alunos. 
Pouca participação dos EE, de forma 
espontânea, na escola 

Incongruência entre a percentagem de 
diretores de turma que afirmam ter solicitado 
o apoio dos Encarregados de Educação 
(96.8%) e os Encarregados de Educação que 
afirmam ter sido contactados pela escola 
(37.6%) para a resolução de problemas 

A elevada percentagem de pessoal não 
docente  e pessoal docente que não se 
sentem reconhecidos pelos encarregados de 
educação; 
A reduzida participação dos encarregados de 
educação por iniciativa própria. 
Fraca participação  dos pais nas reuniões de 
assembleia de pais convocadas pela 
associação de pais; 
A elevada percentagem de enc. educação 
que respondem que nunca ou raramente se 
envolvem nas atividades das associações de 
pais (superior a 60%); 
Não existência de comunicação formal entre 
as diferentes associações de pais. 
A percentagem elevada dos Encarregados 
de Educação que nunca ou raramente 
participou nas reuniões de Assembleia de 
Pais (17,9 % e 30,9% ) 
Elevada percentagem de Encarregados de 
Educação sem opinião sobre a atividade 
desenvolvida pelas Associações de Pais ( 
mais de 60%); 
Pouca comunicação entre os representantes 
dos EE e os restantes EE da turma. 
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Oportunidades Constrangimentos 

Os meios existentes na escola como forma de 
comunicação com os Encarregados de 
Educação (Exemplo: email, página da escola). 
O bom entendimento e comunicação com as 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação. 
O envio de informação aos Encarregados de 
Educação pelos diversos canais existentes na 
escola. 
As reuniões desenvolvidas entre os 
Encarregados de Educação 
 

O facto de grande parte dos encarregados de 
educação ainda não se sentir à vontade 
(dominar) com a internet. 
A inexistência da Associação de Pais do 
agrupamento Pouco envolvimento dos 
Encarregados de Educação e perceção 
menos positiva do trabalho desenvolvido 
pelas Associações de Pais. 
O tempo gasto da vida pessoal para 
participar na associação de pais. 
Pouco reconhecimento, por parte dos pais, 
da importância de uma associação de pais e 
do trabalho que desenvolve. 
Falta de transporte para os EE se 
deslocarem à escola. 
Os Representantes dos EE não têm acesso 
a todos os contactos dos EE o que dificulta a 
comunicação. 
Incompatibilidade de horários entre o horário 
laboral e escolar. 
Baixa iniciativa de contacto entre os 
representantes dos encarregados de 
educação e a comunidade educativa (pais, 
professores, etc). 
Dificuldade em eleger dois representantes de 
EE;  
Dificuldades de comunicação entre REE e 
restantes EE; 
Dificuldades em participar nos conselhos de 
turma dos quais são convocados: 

 

 

Propostas de melhoria  
Criar um sistema de envio de mensagens para os encarregados de educação; 
Envolver  os pais e Encarregados de Educação no desenvolvimento de projetos.  
Dinamizar atividades para Encarregados de educação que envolvam os seus educandos; 
Promover uma maior divulgação junto dos alunos das atividades em que os pais/encarregados 
de educação se poderiam envolver/participar 
Contacto mais próximo com os pais/ Encarregados de Educação, por parte da direção, nas 
diferentes unidades educativas. 
Reunião da direção com os representantes dos pais/encarregados de educação eleitos, como 
forma de valorizar o seu papel e sensibilizar para dinâmicas de comunicação com os seus 
representados. 
 Sessão de esclarecimento da nova legislação 54 e 55 aos EE no início do ano letivo para 
Encarregados de Educação. 
Sessão de esclarecimento para criação do email institucional para os EE e para os professores a 
fim de fomentar o uso do email e da plataforma escolar.   
Reunião aquando as avaliações intercalares com todos os Diretores de Turma e todos os 
representantes de EE das respectivas turmas para sugestões de melhoria /balanço da dinâmica 
da escola. 
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Criar canais de comunicação entre os representantes dos encarregados de educação e os outros 
elementos da comunidade educativa, por exemplo, através de e-mails, contactos telefónicos a 
fim de promover o desempenho mais eficaz da suas funções. 
Compilar toda a documentação necessária ao desempenho da função dos representantes de 
pais e  reunir com todos os representantes dos EE para se dialogar sobre as suas competências 
e definir estratégias de atuação conjuntas (no início do ano, preferencialmente).  
Sensibilização dos Encarregados de Educação para a importância do seu contributo na ação 
educativa das Associações de Pais; 
 A associação de pais do agrupamento deve ser reativada e deverá ser a estrutura aglutinadora 
de todas as associações do agrupamento, definindo-se um plano de trabalho conjunto que se 
ramificará em função das necessidades e realidades de cada associação; 
Divulgação mais eficaz da ação desenvolvida pelas Associações de Pais; 
Os representantes das Associações de Pais deveriam reunir com a equipa do PAAA, no início do 
ano lectivo, para evitar repetições de atividades. 
Convidar os elementos das associações de pais ou outros pais para colaborar na elaboração dos 
documentos orientadores da escola; 
Aproveitar a grande adesão dos pais nas reuniões de início de ano letivo e/ou de entrega dos 
registos de avaliação para divulgar a associação de pais e solicitar sugestões. Entende-se que 
seria mais eficaz que o presidente da associação de pais circulasse pelas diferentes salas onde 
estão reunidos os pais com os diretores de turma. 
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Conclusão  

 
 É convicção da equipa que a cultura de autoavaliação faz parte da vida e dos processos 

deste agrupamento (este facto é evidente na forma como  a maioria dos elementos da 

comunidade educativa observam e executam as suas tarefas, pois colocam o sentido de pensar 

sobre a aplicação das medidas, ponderar sobre os resultados, procurar ideias para melhorar e 

sugerir a sua implementação). 

 Genericamente, o conjunto de resultados obtidos pelo Agrupamento revela que a avaliação 

é claramente positiva, pois todos os critérios destacam sobremaneira inúmeros aspetos positivos 

e só pontualmente aspetos a melhorar.  

 O trabalho desenvolvido pela Equipa de Autoavaliação pode ser falível, mas procurou-se 

ser o mais transparente e criterioso nos métodos que foram utilizados e na análise operada às 

respostas recebidas e à observação dos factos. 

  A Equipa de Autoavaliação não existe para resolver problemas. A sua missão consiste em 

trabalhar em conjunto com as estruturas de gestão e estruturas intermédias, realizando trabalhos 

de diagnóstico, apresentando sugestões, mas sobretudo estimulando a reflexão e a cultura de 

autoavaliação. 

 Cabe aos agentes educativos e às estruturas a execução de medidas concretas de 

melhoria. 

 Em relação ao trabalho futuro a equipa refere como trabalho prioritário a implementação 

das ações que conduzam à elaboração do Plano de Melhoria. 

 Aqui fica expresso o agradecimento da equipa de Autoavaliação a todos aqueles que 

deram o seu valioso contributo para que este trabalho pudesse ser concretizado. 
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Quadro Resumo % - Agrupamento 

 Alunos Pessoal docente Encarregados de educação  Passoal não docente 
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Quadro Resumo Pontuação  - Agrupamento 

Alunos Pessoal docente Encarregados de educação  Passoal não docente  

 

CP C 
NT
O 

D DC MD CP C NTO D DC MD CP C NTO D 
D
C 

MD CP C NTO D DC MD 

885 464 69 6 0 4,45 170 124 3 2 0 4,5 150 304 24 22 0 4 25 60 6 4 0 3,95 

895 456 57 12 0 4,45 120 44 0 0 0 4,3 195 312 12 8 0 4,21 75 32 3 0 0 4,58 

1065 384 24 2 2 4,61 205 84 6 0 0 4,6 305 188 30 6 4 4,26 60 40 6 0 0 4,41 

775 480 105 10 5 4,29 215 68 6 0 0 4,7 235 268 30 2 0 4,28 65 44 0 0 0 4,54 

700 480 114 24 8 4,16 115 40 0 0 0 4,7 185 288 48 0 0 4,22       

965 376 78 2 5 4,47 105 40 3 2 0 4,5 310 236 12 0 0 4,46       

1040 396 27 4 0 4,60 195 84 12 6 0 4,4 290 248 12 0 0 4,43       

830 464 90 8 2 4,38 75 180 6 8 0 4,1 170 300 36 4 0 4,11       

605 632 90 14 3 4,21 240 72 2 0 0 4,7             

635 584 93 24 2 4,20                   

860 480 69 6 0 4,46                   

Md 4,39 4,49 4,25  4,38 

P
a
rt

ic
ip

a
ç
ã
o
 

400 420 270 69 22 3,75 45 25 28 4 1 3,6 50 136 192 24 5 3,27       

 CP C NTO D DC CP C NTO D DC CP C NTO D DC CP C NTO D DC 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã

o
 

55,3 36,2 7,2 0,9 0 50,7 46,3 1,5 1,5 0 24 60,8 6,4 8,8 0 20,8 62,5 8,3 8.3 0 

56,1 35,7 6 1,9 0 71,1 28,9 0 0 0 31,2 62,4 3,2 3,2 0 62,5 33,3 4,2 0 0 

66,6 30 2,5 0,3 0,6 64,1 32,8 3,1 0 0 48,8 37,6 8 2,4 3,2 50 41,7 8,3 0 0 

48,4 37,5 10,9 1,6 1,6 69,4 27,4 3,2 0 0 37,6 53,6 8 0,8 0 54,2 45,8 0 0 0 

44 37,7 11,9 3,8 2,5 69,7 30,3 0 0 0 29,6 57,6 12,8 0 0      

60,5 29,5 8,2 0,3 1,6 63,6 30,3 3 3 0 49,6 47,2 3,2 0 0      

65,2 31 2,8 0,6 0 56,2 31,3 6 4,5 0 46,8 50 3,2 0 0      

52,2 36,5 9,4 1,3 0,6 22.7 68,2 3 6,1 0 27,6 61 9,8 1,2 0      

37,9 49,5 9,4 2,2 0,9 76,6 26,9 0 1,5 0           

39,9 45,9 9,7 3,8 0,6                

54,3 37,9 7,3 0,3 0                

Md 52,76 37,06 7,75 1,54 0,58 60,45 35,82 2,2 1,67 0 36,9 53,8 6,82 2,06 0,4 46,87 45,83 5,2 2,07 0 

P
a
rt

ic
ip

a
ç
ã

o
 

25 32,8 28,1 7,2 6,9 13,4 37,3 41,8 6 1,5 8 27,2 51,2 9,6 4      

     29,9 49,3 13,4 7,5 0 7,3 37,1 47,6 4 4      

     24,2 56,1 16,7 3 0 17.6 40,8 34,4 6,4 0,8      

     49,3 40,3 10,4 0 0 16 42,4 24,8 12,8 4      

     58,1 38,7 3,2 0 0 26,4 56 12,8 3,2 1,6      

          5,6 32 43,2 14,4 4,8      

Md 25 32,8 28,1 7,2 6,9 34,98 44,34 17 3,3 0,3 13,49 39,26 35,67 8,4 3,2      

E
n
v
o
lv

im

e
n
to

 

44,4 37,5 16,9 0,9 0 56,1 40,9 3 0 0 14,4 59,2 18,4 4,8 3,2      

41,3 39,1 16,7 1,6 1,6 19,4 54,8 6,5 19,4 0 14,4 54,4 22,4 8 0,8      

     35,8 46,3 14,9 3 0 15,3 51,6 22,6 6,9 1,6      

     29 61,9 9,7 0 0           

Md 42,7 38,3 16,8 1,25 0,8 35,07 50,9 8,5 5,6 0 14,7 54,93 22,33 6,3 1,86      

E
fi
c
á
c
ia

 

     11,9 59,7 19,4 9 0 29,6 64,8 4 1,6 0      

     6 23,9 29,9 37,3 3 18,4 48,8 22,4 10,4 0      

     64,2 35,8 0 0 0 44,8 51,2 3,2 0,8 0      

     79,1 23,9 0 0 0 15,2 30,4 48,8 3,2 2,4      

     38,8 32,8 25,4 1,5 1,5           

Md      40 35,2 14,9 9,6 0,9 27 48,8 19,6 4 0,6      

Média 
total 

 49,36 36,91 10,5 2,49 2,07 46,02 40,17 8,52 4,49 0,26 25,15 46,48 19,54 4,88 1,35 46,87 45,83 5,2 2,07 0 
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Quadro Resumo Pontuação  - Agrupamento 

 Alunos Pessoal docente Encarregados de educação  Passoal não docente 

D
ir
e
ç
ã
o
 D

ir
e
to

re
s
 d

e
 t
u
rm

a
 P

ro
fe

s
s
o
re

s
  
T

it
u
la

re
s
 d

e
 t
u
rm

a
 E

d
u
c
a
d
o
re

s
 

 CP C 
NT

O 
D DC MD CP C NTO D DC MD CP C NTO D 

D

C 
MD CP C NTO D DC MD 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã

o
 

885 464 69 6 0 4,45 170 124 3 2 0 4,5 150 304 24 22 0 4 25 60 6 4 0 3,95 

895 456 57 12 0 4,45 120 44 0 0 0 4,3 195 312 12 8 0 4,21 75 32 3 0 0 4,58 

1065 384 24 2 2 4,61 205 84 6 0 0 4,6 305 188 30 6 4 4,26 60 40 6 0 0 4,41 

775 480 105 10 5 4,29 215 68 6 0 0 4,7 235 268 30 2 0 4,28 65 44 0 0 0 4,54 

700 480 114 24 8 4,16 115 40 0 0 0 4,7 185 288 48 0 0 4,22       

965 376 78 2 5 4,47 105 40 3 2 0 4,5 310 236 12 0 0 4,46       

1040 396 27 4 0 4,60 195 84 12 6 0 4,4 290 248 12 0 0 4,43       

830 464 90 8 2 4,38 75 180 6 8 0 4,1 170 300 36 4 0 4,11       

605 632 90 14 3 4,21 240 72 2 0 0 4,7             

635 584 93 24 2 4,20                   

860 480 69 6 0 4,46                   

Md 4,39 4,49 4,25  4,38 

P
a

rt
ic

ip
a
ç
ã

o
 

400 420 270 69 22 3,75 45 25 28 4 1 3,6 50 136 192 24 5 3,27       

      100 132 27 10 0 4,1 45 184 177 10 5 3,39       

      80 148 33 4 0 4 110 204 129 16 1 3,68       

      165 108 21 0 0 4,4 100 212 93 20 5 3,44       

      90 48 3 0 0 4,5 165 280 48 8 2 4,02       

            35 130 162 36 6 399       

Md 3,75  4,05 3,49        

E
n

v
o

lv
im

e

n
to

 

710 480 162 9 0 4,25 185 108 6 0 0 4,5 90 296 69 12 4 3,77       

655 496 159 10 4 4,14 30 68 6 12 0 3,7 90 272 84 20 1 3,74       

      120 124 30 4 0 4,1 95 256 84 22 3 3,70       

      45 76 6 0 0 4,1             

Md 4,19  4,20 3,73        

E
fi
c
á
c
ia

 

      40 160 39 12 0 3,7 185 324 15 4 0 4,22       

      20 64 60 50 2 2,9 115 244 84 26 0 3,75       

      255 64 0 0 0 4,8 280 256 12 2 0 4,40       

      130 88 51 3 2 4,1 95 152 183 8 3 3,53       

Md       4,03 3,97        

  4,32  4,23 3,91  4,38 

Média 
global 

4,20 
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Quadro Resumo % Associações de Pais 

 Alunos Pessoal docente Encarregados de educação  Passoal não docente 

A
s
s
o
c
ia

ç
õ

e
s
 d

e
 p

a
is

  

 CP C NTO D DC CP C NTO D DC CP C NTO D DC CP C NTO D DC 

C
o
m

u
n
ic

a

ç
ã

o
 

     9 44,8 37,3 4,5 4,5 14,4 46,4 28,8 5,6 4,8      

     3 4,5 80,6 9 3 14,4 41,6 30,4 9,6 4      

     3 13,4 71,6 9 3 13,7 39,5 30,6 11,3 4,8      

          3,3 13 73,2 7,3 3,3      

          4 17,7 64,5 11,3 2,4      

Md      5 20,9 63,16 7,5 3,5 9,96 31,64 45,5 9,02 3,86      

P
a

rt
ic

ip
a

ç
ã

o
 

     9 53,7 31,3 1,5 4,5 8 39,2 48,8 4 0 8,3 54,2 29,2 8,3 0 

     16,4 47,8 22,4 13,4 0 7,2 35,2 46,4 8 3,2      

          11,3 12,9 27,4 30,6 17,7      

Md      12,7 50,75 26,85 7,45 4,5 8,83 29,1 40,86 14,2 6,96 8,3 54,2 29,2 8,3 0 

E
n

v
o

lv
im

e
n

to
 

     9,1 48,5 33,3 6,1 3 11 43,2 45,6 1,6 0,8 12,5 58,3 25 4,2 0 

          6,5 32,2 50 8,9 2,4      

          6,6 8,2 19,7 33,6 32      

          2,5 5,7 27,9 25,4 38,5      

Md      9,1 48,5 33,3 6,1 3 6,65 22,32 35,8 17,37 18,42 12,5 58,3 25 4,2 0 

Eficácia      20,9 49,3 28,4 1,5 0 12,8 40 42,4 2,4 2,4 8,3 62,5 20,8 8,3 0 

Md      20,9 49,3 28,4 1,5 0 12,8 40 42,4 2,4 2,4 8,3 62,5 20,8 8,3 0 

Média 
total 

      10,05 37,42 43,55 6,42 3 8,9 28,83 41,20 16,15 8,94 9,7 58,33 25 6,93 0 
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Quadro Resumo Pontuação  - Associações de pais  

 Alunos Pessoal docente Encarregados de educação  Passoal não docente 

A
s
s
o
c
ia

ç
õ

e
s
 d

e
 p

a
is

  

 CP C 
NT
O 

D DC 
M
D 

CP C NTO D DC MD CP C NTO D 
D
C 

MD CP C NTO D DC MD 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o
 

      30 120 75 6 3 3,49 90 232 108 14 6 3,6       

      10 12 162 12 2 2,95 90 208 114 24 5 3.52       

      10 36 144 12 2 3,04 85 196 114 28 6 3,45       

            20 64 270 18 4 3,05       

            25 88 240 24 3 3,08       

Md   3,16  3,33    

P
a

rt
ic

ip
a

ç
ã

o
 

      30 144 63 2 3 3,61 50 196 183 10 0 3,54 10 52 21 4 0 3,62 

      55 128 45 18 0 3,67 45 176 174 20 4 3,35       

            70 64 102 76 22 2,68       

Md   3,64  3,19  3,62  

E
n

v
o

lv
im

e

n
to

 

      30 128 66 8 2 3,54 55 216 171 4 1 3,60 15 56 18 2 0 3,79 

            40 160 186 22 3 3,31       

            40 40 96 82 39 2,39       

            15 28 136 62 47 2,36       

Md   3,54  2,92  3,79  

E f i c á c i a
 

      70 132 57 2 0 3.95 80 200 159 6 3 3,58 10 60 15 4 0 3,70 

Md       3,95  3,58  3,70  

    3,45  3,19  3,70  

Média 
global 

3,27 
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Quadro Resumo % Encarregados de educação 

 Alunos Pessoal docente Encarregados de educação  Passoal não docente 

P
a
is

 e
 e

n
c
a
rr

e
g
a
d

o
s
 d

e
 e

d
u
c
a
ç
ã
o

 

 CP C NTO D DC CP C NTO D DC CP C NTO D DC CP C NTO D DC 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o

 36,6 34,4 19,4 6,3 3,7 25 62,5 3,1 9,4 0 48,8 46.7 4,1 0 0,8 0 62,5 20,8 16,7 0 

     22,6 54,8 3,2 19,4 0 26,8 46,9 17,1 8,9 0,8      

          37,7 54,1 6,6 1,6 0      

Md 36,6 34,4 19,4 6,3 3,7 23,8 58,65 3,15 14,4 0 37,76 49,23 9,26 3,5 0,53 0 62,5 20,8 16,7 0 

P
a
rt

ic
i

p
a
ç
ã
o

 14,2 26,7 25,5 17,3 16.4 12,3 64,6 13,8 6,2 3,1 39,8 56,1 4,1 0 0 4,2 45,8 33,3 16,7 0 

26 37,6 25,1 8,2 3,1 19,7 48,5 15,2 16,7 0 30,1 46,3 10,6 12,2 0,8 0 66,7 16,7 4 0 

26,3 41,9 19,4 7,2 5,3      23,6 52 16,3 7,3 0,8      

Md 22,16 35,4 23,33 10,9 8,26 16 56,55 14,5 11,45 1,55 31,16 51,46 10,33 6,5 0,53 4,2 56,25 25 10,35 0 

E
n
v
o
lv

im
e

n
to

 

78,6 17.9 3,5 0 0 16,9 63,1 9,2 10,8 0 74,8 25,2 0 0 0      

52,4 30.9 13,9 1,9 0,9 19,7 48,5 15,2 16,7 0 64,8 34,4 0,8 0 0      

          50,4 44,7 4,9 0 0      

Md 65,5 24,4 8,7 0,95 0,45 18,3 55,8 12,2 13,75 0 63,33 34,76 1,9 0 0      

E
fi
c
á
c
ia

 

73,4 20,9 4,7 0 0,6 10,6 63,6 9,1 16,7 0 54,1 41 4,9 0 0 4,2 58,3 16,7 16,7 4,2 

     19,7 53 12,1 15,2 0 83,6 14,8 0,8 0,8 0      

     9,1 50 18,2 22,7 0 52 39,8 5,7 2,4 0      

          30,9 43,11 22,8 2,4 0,8      

Md 73,4 20,9 4,7 0 0,6 13,13 55,53 13,3 18,2 0 55,15 34,67 8,55 1,4 0,2 4,2 58,3 16,7 16,7 4,2 

Média 
total 

 43,92 30,05 15,92 5,84 4,28 17,28 56,51 11,01 14,86 0,34 47.49 41,93 7,59 2,73 0,3 2,1 58,33 21,87 13,52 1,05 
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Quadro Resumo Pontuação  - Pais e encarregados de educação 

 Alunos Pessoal docente Encarregados de educação Passoal não docente 

P
a

is
 e

 e
n
c
a

rr
e
g

a
d
o

s
 d

e
 e

d
u

c
a
ç
ã

o
 

 CP C 
NT
O 

D DC MD CP C NTO D DC MD CP C NTO D 
D
C 

MD CP C NTO D DC MD 

C
o
m

u
n

ic
a

ç
ã

o
 

585 436 186 40 12 3,93 40 80 3 6 0 4,03 295 228 15 1 0 4,41 0 60 15 8 0 3,45 

      35 68 3 12 0 3,80 165 228 63 22 0 3,89       

            230 264 24 4 0 4,11       

Md 3,93  3,92  4,19  3,45  

P
a

rt
ic

ip
a
ç
ã

o
 225 340 243 110 52 3,05 35 168 27 8 2 3,69 285 236 18 2 0 4,39 5 44 24 8 0 3,37 

415 480 240 32 10 3,68       245 276 15 0 0 4,35 0 64 12 8 0 3,5 

420 536 186 46 17 3,76       185 228 39 30 1 3,92       

            145 256 60 18 1 3,90       

Md 3,50  3,69  4,14  3,43  

E
n

v
o

lv
i

m
e

n
to

 1250 228 33 0 0 4,75 55 164 18 14 0 3,86 460 124 0 0 0 4,74       

830 392 132 12 3 4,31 65 128 30 22 0 3,71 395 168 3 0 0 4,61       

            310 220 18 0 0 4,45       

Md   3,78  4,61        

E
fi
c
á
c
ia

 

1175 268 45 4 0 4,66 35 168 18 22 0 3,68 330 200 18 0 0 4,49 5 56 12 8 1 3,41 

      65 140 24 20 0 3,77 510 72 3 2 0 4,81       

      30 132 36 30 0 3,45 320 196 21 6 0 4,41       

            190 212 84 6 1 4       

Md 4,66  3,63  4,43  3,41  

  4,02  3,72  4,33  3,43  

Média 
global 

4,34 
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Quadro Resumo %  Representantes dos Encarregados de Educação 

 
Representantes dos 

encarregados de educação 
Pessoal docente Encarregados de educação  Passoal não docente 

R
e
p
re

s
e
n

ta
n
te

s
 d

o
s
 E

n
c
a
rr

e
g
a
d

o
s
 d

e
 E

d
u
c
a
ç
ã
o
  

 CP C NTO D DC CP C NTO D DC CP C NTO D DC CP C NTO D DC 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã

o
 15,4 48,7 25,6 10,3 0 18,2 21,2 6,1 36,4 18,2 12,2 33,3 33,3 12,2 8,9      

8,1 45,9 27 13,5 5,4      7,3 27,6 36,6 23,6 4,9      
5,6 47,2 27,8 11,1 8,3      8,9 30,9 30,1 22 8,1      

10,8 43,2 32,4 8,1 5,4                
13,9 41,7 30,6 8,3 5,6                
9,8 36,6 41,5 4,9 7,3                

Md 10,6 43,88 30,81 9,36 5,3 18,2 21,2 6,1 36,4 18,2 9,46 30,6 33,33 19,26 7,3 
     

P
a
r

ti
c
i

p
a
ç

ã
o

 

13,9 41,2 30,6 8,3 5,6 10,4 26,9 19,4 35,8 7,5      
     

Md 13,9 41,2 30,6 8,3 5,6 10,4 21,2 19,4 35,8 7,5           

E
n
v
o
lv

im

e
n
to

 

          8,1 32,5 28,5 21,1 9,8 
     

          14,8 37,7 32,8 10,7 4,1 
     

Md           11,45 35,10 30,65 15,9 6.95      

E
fi
c
á
c

ia
 

     21,2 56,1 12,1 9,1 1,5 25,4 47,5 23,8 1,6 1,6      

     7,5 41,8 31,3 17,9 1,5           

Md      14,35 48,95 21,7 13,5 1,5 25,4 32,5 23,8 1,6 1,6      

Médi
a 

total 
 12,25 42,54 30,70 8,83 5,45 14,32 36,5 17,22 24,8 7,17 12,78 34,91 30,91 15,2 6,2     
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Quadro Resumo Pontuação  - Representantes dos Pais e encarregados de educação 

 
Representantes dos encarregados 

de educação  
Pessoal docente Encarregados de educação  

Pessoal não docente 

P
a
is

 e
 e

n
c
a
rr

e
g
a
d

o
s
 d

e
 e

d
u
c
a
ç
ã
o

 

 CP C 
NT
O 

D DC MD CP C NTO D 
D
C 

MD CP C NTO D 
D
C 

MD CP C NTO D DC MD 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã

o
 

30 76 30 8 0 3,69 30 28 6 24 6 
2,8
4 

75 164 123 30 11 3,2       

15 68 30 10 2 3,37       45 146 135 58 6 3,17       

10 68 30 8 3 3,3       55 142 111 54 10 3,04       

20 64 24 16 2 3,5                   

25 60 33 6 2 3,07                   

20 60 68 4 3 3,78                   

Md 3,51  2,84  3,15    

P
a
rt

i

c
ip

a
ç

ã
o

 25 60 33 9 2 3,58 35 72 39 48 5 
2,9
7 

            

Md 3,58  2,97          

E
n
v
o
lv

i

m
e
n
to

             50 160 105 52 12 3,08       

            90 184 120 26 5 3,48       

Md     3,28        

E
fi
c
á
c
ia

 

      70 148 24 12 1 
3,8
6 

155 232 87 4 4 3,95       

      25 112 63 24 1 
3,3
5 

            

Md       3,60 3,95        

  3,54  3,31 3,33   

Média 
global 

3,39 
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Contactos com os encarregados de educação  
 

Ano - 2018/2019   

Tipo de contacto   

  

Reuniões por convocatória 

Contacto 
presencial 
da 
iniciativa 
do 
encarregad
o de 
educação 

Contacto telefónico Avisos/ recados 
  

Da 
iniciativa 
do prof 

Da 
iniciativa 
do E. E. 

Da 
iniciati
va do 
prof 

Da 
iniciativa 
do E. E. 

Total 
por 
turma  

 

Nº A T 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Media por 
turma  

 JI Aldreu  18 15 18 14 15   20 6 NC 32 4 124 6,8 

JI Balugães  12 12 12 11     12     171 8 236 19,66 

JI  Durrães  20 13 18 18 18 18 15 19 12 21 4 156 7,8 

JI fragoso 1/2 45 35 36 19 36   56 16 45 24 10 277 6,1 

JI Palme  13 13 13 13 13   3 20 8 40 10 133 10,23 

Aldreu 1/4 11 11 11 11 11   15 11 9 27 3 109 9,9 

Aldreu 3/4 18 18 17 17 17   22 7 4 27 7 136 7,55 

Balugães  12 12 12 11     12     171 8 226 18,83 

DU2/3 14 14 15 16 16 

 

25 30 20 380 20 536 38,28 

DU1/4 16 14 14 14 14 

 

20 25 30 392 20 543 33,93 

Fragoso 1 15 15 15 15 14 

 

5     476 16 556 37,06 

Fragoso 2 22 22 22 22 10   10 10 4 220 3 323 14,68 

Fragoso 3 20 20 20 20     46 74 27 1181 28 1416 70,8 

Fragoso 3/4 21 20 20 20 20   7 8 15 27 5 142 6,76 

Fragoso 4 21 20 20 21 21   12 10 3 30 10 147 7 

Palme 1/2 8 8 8 8 8   22 10 5 120 27 216 27 

Palme3/4 13 13 13 13 13   31 17 10 221 30 361 27,76 



Relatório de autoavaliação  

 

 

81 

 

  

5º A  18 17 17 16 17 16 16 10 6 186 12 313 17,38 

5º B 18 11 18 16 16   11 75 23 16 20 206 11,44 

5º C 20 16 16 18 17   28 18 10 120 25 268 13,4 

6º A 18 17 18 18 18 18 9 16 5 9 5 133 7,38 

6º B 17 13 5 12 4 17 12 11 6 154 25 259 15,23 

6º C 20                       

7º A 20 16 18 19     7 25 3 125 3 216 10,8 

7º B 20 12 12 11 12 14 7 28 15 126 5 242 12,1 

7º C 14 12 12 11 12  14 7 28 15 126 5 228 16,28 

8º A 21 18 9 20 8 19 2 20 2 80   178 8,47 

8º B 20 19 15 18 16   0 27 2 6 1 104 5,2 

8º C 22 17 18 18 17 

 

17 36   110 1 234 10,63 

9º A 20 20 20 20 20 20 12 40 20 30 10 212 10,6 

9º B 16 17 17 18       4 3 3 4 66 4,12 

9ºC 17 10 11 17 9 17 30 8 7 50 10 169 9,94 

 Total  578 490 490 495 392 139 491 609 309 4491 339 8245  

%  88,77 84,77 85,64 67,82 98,58        

Média por 
aluno 

      0,849 1,05 0,53 8,10 0,58  14,21 
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Análise dos departamentos 

Elemento constitutivo -  Agrupamento (Direção, Diretores de turma, Professores,  Titulares de turma,  Educadores) 

 Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 

C
o
m

u
n

ic
a
ç
ã
o

  

Os encarregados de educação disponibilizam 
informação relevante e atual sobre o seu 
educando. 
Os encarregados de educação, por sua iniciativa, 
contactam, regularmente, o agrupamento para 
receberem informações relativas aos seus 
educandos. 
 
 
 
 

.Os resultados são muito positivos e a existência 
de haver “Comunicação” é reconhecida por todos. 
Todos referem que as diversas estruturas do 
agrupamento disponibilizam aos Encarregados de 
Educação a informação necessária tanto no que 
se refere a aspetos pedagógicos como 
administrativos.  
Os contactos entre os diferentes elementos da 
comunidade educativa baseiam-se no respeito e 
cordialidade.  
Todos os indicadores revelam que a maior parte 
dos inquiridos acha que a participação dos 
encarregados de educação foi positiva. 
Todos têm a consciência que os E. Educação 
(EE) são parte importante na resolução dos 
problemas da escola 

A falta de adesão dos Encarregados de Educação às 
ações desenvolvidas na escola. 
Elevada % de pais que referem que não têm opinião sobre 
a participação dos E.E na vida do agrupamento. 
Elevada % de EE que afirmam não serem 
ouvidos/chamados para intervir na resolução dos 
problemas da escola. 
Apenas ¼ dos DT afirmam que são solicitados pelos EE 
para resolver problemas dos alunos. 
Pouca participação dos EE, de forma espontânea, na 
escola. 
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  Os pais participam nas atividades que lhes são 
destinadas e para as quais são 
convocados/convidados. 
Os pais participam, voluntariamente, nas 
atividades do PAA que são abertas à 
comunidade. 

Uma percentagem elevada de professores 
(89,6%) e encarregados de educação  (81%) 
concordam que os encarregados de educação 
são parte importante na resolução dos problemas 
da escola. 
96,8% dos diretores de turma concordam que já 
solicitaram o apoio dos encarregados de 
educação. 
Os Encarregados de Educação concordam que o 
Agrupamento atende as suas  solicitações dos 
para a resolução de problemas dos seus 
educandos. 
Os Encarregados de Educação e o pessoal 
docente consideram que  a participação 
/cooperação dos Encarregados de Educação é 
uma mais-valia para o funcionamento do 
agrupamento. 
 

Há uma percentagem elevada  de docentes (entre 17%  e 
35, 67%) que refere não ter opinião sobre a participação 
dos encarregados de educação na vida do agrupamento. 
No que se refere à participação do E. E. em ações de 
formação, a partir do convite do agrupamento, tanto o 
pessoal docente (41,8%) como os encarregados de 
educação (51,6%) afirmaram não ter opinião.  
Apenas 37,6% dos encarregados de educação concordam 
que já foram contactados para participar na resolução de 
problemas surgidos na escola. 
Pouca participação nas atividades promovidas pela escola. 
Verifica-se uma incongruência entre a percentagem de 
diretores de turma que afirmam ter solicitado o apoio dos 
Encarregados de Educação (96.8%) e os Encarregados de 
Educação que afirmam ter sido contatados pela escola 
(37.6%) para a resolução de problemas. 
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O encarregados de educação envolvem-se na 
vida escolar dos seus educandos. 
Os encarregados de educação procuram ajuda 
para encontrarem estratégias de 
acompanhamento dos seus educandos no que ao 
sucesso escolar diz respeito. 
Os encarregados de educação colaboram na 
resolução dos problemas dos seu educandos de 
forma assertiva. 

A visão positiva que os pais/encarregados de 
educação têm do pessoal docente, pessoal não 
docente e da ação da escola em geral; 
Os contactos entre os diferentes elementos da 
comunidade educativa baseiam-se no respeito e 
cordialidade 
Os Encarregados de Educação e docentes 
consideram importante o envolvimento dos 
Encarregados de Educação na resolução dos 
problemas da escola. 

 

A questão que suscita  maior percentagem de respostas 
negativas é " A escola convida os encarregados de 
educação a participar em atividades partilhando 
conhecimentos e saberes" (20% dos alunos, 18% do 
pessoal docente e dos alunos) 
37,6% do pessoal não docente  e 31,5% do pessoal 
docente não tem opinião ou discorda que os encarregados 
de educação reconheçam a sua competência. (não se 
sentem reconhecidos pelos encarregados de educação); 
- a reduzida participação dos encarregados de educação 
por iniciativa própria, ou seja, quando não convocados; 
o desempenho do papel dos representantes dos 
pais/encarregados de educação (21% dos encarregados de 
educação discorda ou discorda completamente ser 
contactado pelos representantes dos encarregados de 
educação da turma a fim de recolherem informação para 
participarem nas reuniões); 
- fraca participação  dos pais nas reuniões de assembleia 
de pais convocadas pela associação de pais; 
a elevada percentagem de enc. educação que respondem 
que nunca ou raramente se envolvem nas atividades das 
associações de pais (superior a 60%); 
não existência de comunicação formal entre as diferentes 
associações. 
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Os encarregados de educação reconhecem a 
importância da escola no futuro dos seus 
educandos. 
Os encarregados de educação demonstram 
reconhecer a competência dos diferentes 
profissionais que trabalham no agrupamento. 

Neste critério a média obtida é de 3,97 nos 
encarregados de educação e de 4,03 no pessoal 
docente (grupos inquiridos). 
A percentagem de concordo e concordo 
plenamente é de 75% no pessoal docente e 
encarregados de educação. 
Todos reconhecem o contributo que a escola tem 
no futuro/formação dos alunos. 

A questão que obteve, do grupo do pessoal docente, 
pontuação mais baixa foi a relativa à participação 
espontânea dos encarregados de educação (2,79). 
Nos encarregados de educação a questão com pontuação 
mais baixa foi a relativa às condições  que o agrupamento 
faculta às associações de pais para o desenvolvimento da 
sua ação. (3,53) 
 

Oportunidades Constrangimentos 

Rentabilizar os meios existentes na escola como forma de comunicação com os 
Encarregados de Educação (Exemplo: email, página da escola). 
Direcionar as atividades para um público-alvo mais específico (Exemplo: ano de 
escolaridade, turma, …) 
Reforçar a comunicação com as Associações de Pai e Encarregados de Educação. 

- Comunicação Escola/Casa e Casa / Escola; 
-Embora seja um valor positivo(57,8%)  em que os alunos afirmam que os seus 
encarregados de educação participam em atividades na escola será um ponto a 
refletir. 
O facto de grande parte dos encarregados de educação ainda não se sentir à 
vontade (dominar) com a internet e provavelmente ser um fator de desmotivação na 
resposta aos inquéritos. 
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Os Representantes dos EE não têm acesso a todos os contatos dos EE o que 
dificulta a comunicação. 
Horários as atividades/formações 

Sugestões de melhoria 

Tornar a comunicação mais eficaz entre Escola/Casa e Casa / Escola;  
Dinamizar atividades Para Encarregados de educação que envolvam os seus educandos; 
A Direção deverá ter um contacto mais próximo com os pais/ Encarregados de Educação nas diferentes unidades educativas 
Tem de haver um maior contacto entre os representantes dos E.E e os restantes EE, para serem um elo de ligação entre a escola e a casa. 
Devem ser envolvidos os pais e E.E. no desenvolvimento de projetos. 
Sessões de formação sobre as potencialidades do correio eletrónico. 
 Promoção de atividades em horário pós-laboral de modo a facilitar uma participação mais efetiva e significativa dos encarregados de educação; 
Reunião da direção com os representantes dos pais/encarregados de educação eleitos, como forma de valorizar o seu papel e sensibilizar para dinâmicas de comunicação 
com os seus representados. 
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Elemento constitutivo - Associações de pais  

 Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 
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Os encarregados de educação disponibilizam informação 
relevante e atual sobre o seu educando. 
Os encarregados de educação, por sua iniciativa, 
contactam, regularmente, o agrupamento para receberem 
informações relativas aos seus educandos. 

A s ações desenvolvidas pela Associação de Pais 
nas escolas do agrupamento (exceto na escola 
sede) 
 Há encarregados de educação empenhados em 
colaborar com a comunidade escolar; 
Apoio nas atividades de prolongamento; 
Abertura da direção para colaborar com a 
Associação de pais. 
O corpo docente tem uma perceção positiva sobre 
as atividades desenvolvidas pelas Associações de 
Pais e a eficácia das mesmas; 
Reconhecimento por parte do pessoal docente e 
não docente da eficácia do trabalho desenvolvido 
pelas Associações de Pais (70%). 

Colaboração entre Associações de Pais (média 
de 2,95); 
Conhecimento que os Encarregados de 
Educação têm das atividades desenvolvidas 
pelas Associações de Pais ( média de 3,05); 
Participação dos Encarregados de Educação 
nas reuniões de Assembleia de Pais (17,9 % 
nunca participou e 30,9% raramente participou); 
Elevada percentagem de Encarregados de 
Educação sem opinião sobre a atividade 
desenvolvida pelas Associações de Pais ( mais 
de 60%); 
Pouca informação relativamente a quem 
constitui as Associações de Pais, falta de 
articulação entre elas e desconhecimento por 
parte dos Encarregados de Educação das suas 
Funções 
A conclusão do mandato da Associação de Pais 
em algumas escolas do agrupamento, como foi 
o caso da escola sede.. 
Não existência de uma associação de pais por 
polo; 
Falta de comunicação entre as associações de 
pais existentes; 
 Não participação na elaboração de documentos 
orientadores da escola; 
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 Os pais participam nas atividades que lhes são destinadas 

e para as quais são convocados/convidados. 
Os pais participam, voluntariamente, nas atividades do 
PAA que são abertas à comunidade. 
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O encarregados de educação envolvem-se na vida escolar 
dos seus educandos. 
Os encarregados de educação procuram ajuda para 
encontrarem estratégias de acompanhamento dos seus 
educandos no que ao sucesso escolar diz respeito. 
Os encarregados de educação colaboram na resolução 
dos problemas dos seu educandos de forma assertiva. 
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  Os encarregados de educação reconhecem a importância 
da escola no futuro dos seus educandos. 
Os encarregados de educação demonstram reconhecer a 
competência dos diferentes profissionais que trabalham no 
agrupamento. 

Oportunidades Constrangimentos 

- Maior articulação entre o corpo docente e não docente relativamente às 
atividades desenvolvidas pelas Associações de Pais. 
Convocatória para a eleição de nova associação de pais 

- Pouco envolvimento dos Encarregados de Educação e perceção menos positiva 
do trabalho desenvolvido pelas Associações de Pais. 
A demissão da Associação de Pais em algumas escolas do agrupamento (escola 
sede) 
Pouco reconhecimento, por parte dos pais, da importância de uma associação de 
pais e do trabalho que desenvolve. 
O tempo gasto da vida pessoal para participar na associação de pais. 

Sugestões de melhoria 
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 Sensibilização dos Encarregados de Educação para a importância do seu contributo na ação educativa das Associações de Pais; 
 Divulgação mais eficaz da ação desenvolvida pelas Associações de Pais; 
Os representantes das Associações de Pais deveriam reunir com a equipa do PAAA, no início do ano lectivo, para evitar repetições de atividades. 
Uma maior articulação entre as diferentes Associações que fazem parte do Agrupamento. 
Uma maior aproximação dos elementos das diferentes Associações junto de cada unidade educativa. 
A constituição de nova associação de pais (escola sede) 
As associações de pais devem fazer chegar informações sobre as atividades que realizam a toda a comunidade educativa. 
Criar um sistema de envio de mensagens para os encarregados de educação; 
 Criação de uma associação de pais por polo; 
A associação de pais da escola deverá ser a estrutura aglutinadora de todas as associações do agrupamento, definindo-se um plano de trabalho conjunto que se 
ramificará em função das necessidades e realidades de cada associação; 
Convidar os elementos das associações de pais ou outros pais para colaborar na elaboração dos documentos orientadores da escola; 
Aproveitar a grande adesão dos pais na escola nas reuniões de início de ano letivo e/ou de entrega dos registos de avaliação para divulgar a associação de pais e 
solicitar sugestões. Entende-se que seria mais eficaz que o presidente da associação de pais circulasse pelas diferentes salas onde estão reunidos os pais com os 
diretores de turma 
Sensibilização dos Encarregados de Educação para a importância do seu contributo na ação educativa das Associações de Pais; 
 Divulgação mais eficaz da ação desenvolvida pelas Associações de Pais; 
Os representantes das Associações de Pais deveriam reunir com a equipa do PAAA, no início do ano lectivo, para evitar repetições de atividades. 
Uma maior articulação entre as diferentes Associações que fazem parte do Agrupamento. 
Uma maior aproximação dos elementos das diferentes Associações junto de cada unidade educativa. 
A constituição de nova associação de pais (escola sede) 
As associações de pais devem fazer chegar informações sobre as atividades que realizam a toda a comunidade educativa. 
Criar um sistema de envio de mensagens para os encarregados de educação; 
 Criação de uma associação de pais por polo; 
A associação de pais da escola deverá ser a estrutura aglutinadora de todas as associações do agrupamento, definindo-se um plano de trabalho conjunto que se 
ramificará em função das necessidades e realidades de cada associação; 
Convidar os elementos das associações de pais ou outros pais para colaborar na elaboração dos documentos orientadores da escola; 
Aproveitar a grande adesão dos pais na escola nas reuniões de início de ano letivo e/ou de entrega dos registos de avaliação para divulgar a associação de pais e 
solicitar sugestões. Entende-se que seria mais eficaz que o presidente da associação de pais circulasse pelas diferentes salas onde estão reunidos os pais com os 
diretores de turma 
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Elemento constitutivo- Encarregados de educação  

 Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 
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Os encarregados de educação disponibilizam informação 
relevante e atual sobre o seu educando. 
Os encarregados de educação, por sua iniciativa, 
contactam, regularmente, o agrupamento para receberem 
informações relativas aos seus educandos. 

Nos indicadores em estudo, comunicação, 
participação, envolvimento e eficácia, a maioria 
dos inquiridos considera que os Encarregados 
de Educação têm uma boa prestação. 
O facto dos encarregados de educação 
concordarem ou concordarem plenamente que 
a escola é importante no futuro dos seus 
educandos, reconhecendo a competência do 
pessoal docente e não docente do 
agrupamento. 
98,04% concorda/ concorda plenamente 
A participação de alguns Encarregados de 
Educação na vida escolar dos seus educandos. 
Boa comunicação entre a escola e os EE. 
Reconhecimento dos pais do papel da escola na 
formação e no futuro dos seus educandos 
. 
 
 
 

Os docentes consideram que a maioria dos EE 
não contacta por sua iniciativa a escola.. 
Os alunos consideram que os E.E. deveriam ter 
uma maior participação, comparativamente aos 
outros grupos inquiridos (no entanto, os 
resultados são positivos). 
Fraca adesão às atividades do PAA abertas à 
comunidade. 
O facto de existir uma percentagem considerável 
de professores e alunos que discorda que os 
encarregados de educação, por sua iniciativa, 
contactam regularmente o agrupamento. 
Os alunos têm uma perceção negativa, mas 
realista, da participação dos EE nas atividades da 
escola. 
A visão dos professores e do pessoal não 
docente não coincide com a dos EE e a 
existência de muitos resultados “sem opinião”. 
68,1% dos docentes e não docentes não têm  
opinião ou discorda. 
Verifica-se uma discordância entre os 
Encarregados de Educação e os restantes 
inquiridos no que se refere a todos os 
indicadores. 
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Os pais participam nas atividades que lhes são destinadas 
e para as quais são convocados/convidados. 
Os pais participam, voluntariamente, nas atividades do 
PAA que são abertas à comunidade. 
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  O encarregados de educação envolvem-se na vida escolar 

dos seus educandos. 
Os encarregados de educação procuram ajuda para 
encontrarem estratégias de acompanhamento dos seus 
educandos no que ao sucesso escolar diz respeito. 
Os encarregados de educação colaboram na resolução dos 
problemas dos seu educandos de forma assertiva. 
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  Os encarregados de educação reconhecem a importância 
da escola no futuro dos seus educandos. 
Os encarregados de educação demonstram reconhecer a 
competência dos diferentes profissionais que trabalham no 
agrupamento. 

Oportunidades Constrangimentos 

-Considera-se que um melhor envolvimento dos E.E. poderá melhorar o empenho dos 
alunos na vida escolar. 
 
O envio de informação aos Encarregados de Educação pelos diversos canais 
existentes na escola. 

-Incompatibilidade de horários entre o horário laboral e escolar. 
A não envolvência de alguns Encarregados de Educação na escola e na 
verificação dos comunicados provenientes da mesma. 
Baixa literacia informática dos EE. Não usam regularmente/não sabem usar  as 
ferramentas de comunicação via informática. 
Falta de transporte para os EE se deslocarem à escola. 

Sugestões de melhoria 
- Promover uma maior divulgação junto dos alunos das atividades em que os pais/encarregados de educação se poderiam envolver/participar. 
Continuar a aumentar a taxa de presença de encarregados de educação fora das reuniões de avaliação, reforçando a realização de atividades  direcionadas para a 
promoção da relação família-escola. 
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Envolver os pais em mais atividades em horário pós-laboral. 
Sessão de esclarecimento da nova legislação 54 e 55 aos EE no início do ano letivo. 
Sessão de esclarecimento para criação do email institucional para os EE e para os professores. 
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Elemento constitutivo - Representantes dos encarregados de educação   

 Indicadores Pontos fortes Pontos fracos 
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Os representantes dos encarregados de educação 
contactam regularmente os seus pares. 
 Os representantes dos encarregados de educação 
transmitem, aos  seus pares, os assuntos tratados nas 
reuniões em que participam. 
 

 
O desempenho das funções por parte de 
alguns representantes dos Encarregados 
de Educação. 
A maioria do pessoal docente e dos 
encarregados de educação concorda ou 
concorda completamente que o papel 
desempenhado pelos representantes dos 
encarregados de educação é importante. 
Reconhecimento do papel dos 
representantes dos EE pelos docentes. 
 
 
 
 
 

Mais de 50% dos directores de turma discorda ou 
discorda completamente ser contactado pelos 
representantes dos encarregados de educação. 
Há uma percentagem elevada de inquiridos que afirma 
não ter opinião sobre as questões colocadas, 30,81% 
representantes dos encarregados de educação e 
33,33% encarregados de educação. 
Há uma elevada percentagem dos  representantes dos 
encarregados de educação que afirma não ter opinião 
sobre a sua participação nas reuniões para as quais 
são convocados. 
Só foram inquiridos os encarregados de educação, 
sendo de referir que há uma elevada percentagem que 
não respondeu ou não teve opinião sobre as questões. 
Os representantes dos pais/encarregados de 
educação não têm conhecimento das funções que 
devem desempenhar. 
A elevada percentagem de representantes dos 
encarregados de educação que respondem não ter 
opinião sobre a sua participação nas reuniões para as 
quais são convocados. 
A dificuldade da transmissão das informações entre os  
representantes dos Encarregados de Educação para 
os  Encarregados de Educação e mesmo entre eles. 
Pouca comunicação entre os representantes dos EE e 
os restantes EE da turma. 
Os representantes dos EE não trazem informação 
disponível sobre a turma. 
Muitos EE não têm opinião sobre o papel dos 
representantes dos EE. 
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Os representantes dos encarregados de educação 
participam ativamente nas reuniões para que são 
convocados. 
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Os representantes dos encarregados de educação 
preparam com antecedência a participação nas reuniões 
recolhendo informação relevante entre os seus pares. 
Os Representantes conhecem as suas funções, 
consagradas no RI 
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  O papel dos representantes dos encarregados de 
educação é importante. 
O papel dos representantes dos encarregados de 
educação é corretamente desempenhado. 

Oportunidades Constrangimentos 

Considera-se que será positivo para toda a comunidade escolar, a existência de 
contactos mais frequentes entre os representantes dos encarregados de educação e os 
diversos elementos da comunidade educativa (directores de turma, professores titulares 
de turma, pais, etc). 
As reuniões desenvolvidas entre os Encarregados de Educação 

-A existência de alunos de diferentes freguesias torna mais difícil o contacto 
direto entre os representantes dos encarregados de educação e os pais. 
Baixa iniciativa de contacto entre os representantes dos encarregados de 
educação e a comunidade educativa (pais, professores, etc). 
A falta de presenças nas reuniões realizadas de muitos Encarregados de 
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 Educação. 
Dificuldade em eleger dois representantes de EE;  
Dificuldades de comunicação entre REE e restantes EE; 
Dificuldades em participar nos conselhos de turma dos quais são convocados: 
Baixa literacia informática por parte de alguns EE. 

Sugestões de melhoria 
Reunião aquando as avaliações intercalares com todos os Diretores de Turma e todos os representantes de EE das respectivas turmas para sugestões de melhoria 
/balanço da dinâmica da escola. 
Fomentar o uso do e-email e da plataforma escolar. 
Os representantes dos encarregados de educação deverão procurar criar canais de comunicação entre si e outros elementos da comunidade educativa, por exemplo, 
através de e-mails, contactos telefónicos e contactos diretos. Deverá haver maior iniciativa por parte dos representantes dos encarregados de educação em comunicar 
com os diversos elementos da comunidade educativa. 
Os representantes deverão apresentar perfil adequado para o cargo que desempenham (dinâmico, comunicativo, assertivo…). 
Compilar toda a documentação necessária ao desempenho da função dos representantes de pais. 
Marcação de reuniões nos dias e horas que sejam compatíveis com os Encarregados de Educação, para aumentar o número de presenças 
Reunir com todos os representantes dos EE para se dialogar sobre as suas competências e definir estratégias de atuação conjuntas (no início do ano, preferencialmente). 
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Recolha da informação 
Entrevistados: Elementos das associações de pais 
 
Estratégia: entrevista semiestruturada 
 
Objetivos Gerais:  
 

 Recolher informação sobre as formas de comunicação entre as associações de pais. 

 Avaliar o impacto das associações de pais na vida do agrupamento. 
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ITENS / QUESTÕES 
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As associações de pais divulgam  
os seus projetos e competências 
junto dos encarregados de 
educação e da direção e 
comunidade escolar.  

De que forma são divulgadas as 
atividades dinamizadas pelas 
associações de pais? 

Em reuniões com os pais (poucos pais presentes na 
reunião), na página do facebook com hiperligação com a 
página do Agrupamento 

Há comunicação e partilha de 
projetos entras as diferentes 
associações. 

As diferentes associações 
comunicam entre si e partilham os 
seus projetos? De que forma? 

 Não há comunicação formal. 
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As associações de pais 
participam ativamente na vida do 
agrupamento. 

Como veem o papel das associações 
no Agrupamento? 
 
 

Mobilização dos encarregados de educação para trabalhar 
em parceria com a escola; è um papel de colaboração e a 
ponte entre os EE e a escola; às vezes são vistas como 
“infiltradas” destabilizando o pré-definido pela escola. É um 
papel difícil. 

De que forma as associações de pais 
participam na vida do agrupamento? 

Apoio ativo nas atividades de prolongamento; apoio para 
mediar algumas situações (conflitos) 

Tem tido reuniões com o órgão de 
gestão da escola? 
 

Sim, sempre que necessário para resolver situações 
pontuais. Não há um calendário pré-definido. Nas reuniões 
das associações de pais, quando convidado, o Diretor 
deveria fazer-se representar. 
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Integrou grupos de trabalho para a 
elaboração de documentos 
orientadores e reguladores da ação 
do Agrupamento? 

Não, mas parecia-me necessário. 

As associações de pais 
fomentam a participação dos 
encarregados de educação na 
vida do agrupamento. 

As associações de pais incentivam a 
participação dos pais na vida do 
agrupamento? De que forma? 

Sim, mas não há participação significativa.  
Por aviso os pais não comparecem. Só por contacto 
pessoal. 
 

Os pais respondem de forma positiva 
às solicitações das associações? 
 

De um modo geral, não. Se forem contactados 
individualmente ou o seu filho está diretamente relacionado 
com o assunto, então participam.  

Como é definido o plano de atividade 
da associação de pais? Os pais são 
convidados apresentar propostas? 
 
 
 
 

Através de uma proposta elaborada pelos elementos da 
direção da associação de pais e apresentada em 
assembleia geral. Os pais não apresentam sugestões. 
As atividades são maioritariamente definidas pela escola, 
não sendo programadas para a vida dos pais.  
Os professores também não estão presentes nas atividades 
dinamizadas pelas associações. 
Por vezes não há confiança da escola na associações de 
pais. 
Às vezes há má interpretação professores e funcionários. 
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As associações de pais, através 
da sua ação, promovem uma 
relação de cordialidade e 
proximidade entre os 
encarregados de 
educação/família e o 
agrupamento.  

O que o levou a fazer parte da 
associação de pais? 

O desafio e a vontade de melhorar. 

Sentem que estão próximos dos pais 
e encarregados de educação? 

Sim. 
 

Estão sempre atentos a toda a vida 
do Agrupamento, sendo os 
“observadores” do dia-adia da 
escola? 

Sim. 
 
 

Sentem que são respeitados? Sim, contudo podem-se verificar rivalidades pontuais com 
outras entidades (centro e associação de pais do pré-
escolar) 
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As associações de pais 
desenvolvem atividades que 
promovem o envolvimento dos 
encarregados de educação. 

Com que regularidade reúne a 
associação de pais?  

As reuniões realizam-se conforme as necessidades. 
Presenciais poucas, comunicam por correio eletrónico.  

Tratam de que tipo de assuntos?  O tema predominante das reuniões prende-se com as 
atividades 

A taxa de participação dos pais nas 
reuniões da associação é elevada? 

Não, no melhor dos casos chega aos 50% 

O que estará na origem da pouca 
participação dos pais? 
 

Os pais não se querem envolver, entendem que a não vale 
a pena. Participam nas atividades diretamente relacionadas 
com o seu filho. 

O que fazer para aumentar a taxa de 
participação? 
 

Há muito a fazer. 
A escola deve estar mais presente nas atividades 
dinamizadas pelos pais, deve haver um trabalho 
colaborativo. O professor tem um estatuto diferente, o 
professor cativa. Os pais envolvem-se quando os filhos 
estão envolvidos 

Sentem-se envolvidos neste papel? Sim 

Serão candidatos a outro mandato? 
Porquê? 
 

Um presidente disse que sim, um tem dúvidas e outro não. 
É referido que há um grande desgaste emocional e é 
retirado tempo à vida pessoal, nomeadamente, 
nomeadamente, à família. 
O trabalho das associações não é reconhecido, perdendo 
alguma credibilidade. 

- Quais as atividades que promovem 
ao longo ano?  

Atividades de apoio à família e colaboram com as atividades 
apresentadas pelo agrupamento. 

- Os pais participam nas atividades 
dinamizada pela associação? Qual o 
motivo? 

Sim, se tiverem os seus filhos diretamente envolvidos. 
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As associações de pais veem o 
seu trabalho reconhecido pelos 
seus pares. 

Sentem que o trabalho desenvolvido 
pelas associações é fundamental 
para o Agrupamento? Em que 
medida? 

Sim. 

O trabalho da associação é 
reconhecido pelos pais? 
 

Na grande maioria, não.  
Há muitos pais que criticam muito mas participam pouco. 
Outros há que “desconfiam” que os elementos da direção 
têm com a situação.  
A comunidade não reconhece a associação de pais. A 
Câmara Municipal de Barcelos também não.  

As associações de pais veem o 
seu trabalho reconhecido pelo 
agrupamento. 

O trabalho da associação é 
reconhecido pelo Diretor? 

Sim, o Diretor reconhece mais o trabalho do que a 
comunidade e está disposto a ouvir. 

As propostas apresentadas  foram 
aceites? Contribuíram para a sua 
melhoria da vida do Agrupamento? 

Uma associação disse que sim outra, que não e outra 
nunca apresentou propostas.  

 

 

 

 

 


