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resumo 
 
 

A educação pré-escolar pública, em Portugal, é uma realidade com algumas 
décadas  de existência, no entanto é muito recente a consciência da 
necessidade de alargar as suas funções na área do serviço social às famílias. 
O facto dos horários da rede pública não responderem às necessidades das 
famílias e, consequentemente, a baixa frequência das crianças, levou à 
criação da Componente de Apoio à Família. 
A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar consagra a Educação pré-escolar 
como a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo 
da vida e, ao mesmo tempo, como serviço serviço social básico. 
Este estudo visa analisar, descrever e interpretar a participação das 
Associações de Pais na organização, funcionamento e gestão da Componente 
de Apoio à Família. 
Os Jardins-de-infância situam-se num contexto organizacional diversificado, 
uma vez que estabelecem relações com o Agrupamento de Escolas a que 
pertencem, com a Autarquia, com os Pais, com as Associações de Pais, com a 
comunidade e outros parceiros educativos. 
Partindo de uma matriz metodológica qualitativa, recorremos ao estudo de 
caso, privilegiando a realização de entrevistas aos participantes neste trabalho, 
nomeadamente: educadores de infância; conselhos executivos dos 
agrupamentos de escolas; presidentes de associações de pais e representante 
da autarquia, desenvolvendo-se o estudo empírico num concelho denominado 
por Concelho do Mar. 
Tendo em conta os resultados do estudo as associações de pais surgem como 
um parceiro privilegiado e fundamental na organização, funcionamento e 
gestão da componente de apoio à família. 
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abstract 
 

Public pre-school education in Portugal is a reality with some decades of 
existence. However, not until recently has the conciousness aroused of the 
need to extend its functions to the social services that should be offered to 
families. The fact that the schedules of the public schools do not correspond to 
the needs of the families and, consequently, the low attendance of children, 
helped create the family support component. 
The Portuguese legislation establishes pre-school education as the first stage 
of basic schooling in the educational process throughout life and, at the same 
time, as a basic social service. 
This study aims to analyse, describe and interpret the participation of the 
Parents’ Association in the organization, functioning and management of the 
family support component. 
Kindergartens are part of a diverse organizational context because they 
establish relations with the Agrupamento de Escolas which they are part of, 
with the municipality, with the parents, with the Parents’ Associations, with the 
local community and with other educational partners. 
Based on a qualitative methodological matrix, we used a case study, privileging 
the interviews in our work, with special incidence on the educators, school 
boards, Presidents of the Parents’ Associations and representative of the 
municipality of the council which we called Council of the Sea (“Concelho do 
Mar”). 
The results of our study show that the Parents’ Association tend to be a 
privileged and fundamental partner in the organization, functioning and 
management of the family support component. 
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Introdução  
 

A Educação Pré-Escolar (EPE) surgiu em Portugal ainda no século XIX, como 

consequência dos processos de urbanização e industrialização, do emprego das mulheres e 

das alterações influídas no seio da estrutura e funcionamento da família. Foi uma conquista 

do século XX que, embora muito lenta com avanços e retrocessos, tem vindo a conquistar 

um lugar importante no sistema educativo português. 

Hoje, assistimos a uma nova realidade do sistema público de educação pré-escolar, 

quer pela sua necessidade de expansão, enquanto primeira etapa de educação básica, como 

serviço educativo, quer como necessidade de criar um serviço social de apoio às famílias. 

As transformações sociais e a mudança da realidade das famílias portuguesas têm sido 

rápidas, apresentando consequentes implicações para as estruturas de atendimento 

educativo e social. A família alargada foi substituída pela família nuclear. A família 

monoparental continua a aumentar, facto que coloca novos desafios às políticas educativas 

e sociais. Estes factores conduziram à situação de haver necessidade do jardim-de-infância 

garantir um serviço de guarda e cuidados infantis para além das cinco horas das actividades 

lectivas, ou seja, um serviço social. 

Nesta perspectiva, surge a consciência da necessidade de alargar o horário dos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar (EEPE). Com a publicação da Lei-Quadro1 é 

concretizada a operacionalização da componente social através da distinção entre a 

componente pedagógica, considerada como a componente lectiva, e a componente de 

guarda e cuidados infantis, designada como de atendimento e animação sócio-educativa.   

Surge a necessidade de criar diferentes contextos organizacionais que integrem as 

duas vertentes, no sentido de dar resposta quer às crianças quer às famílias. Esta questão 

veio obrigar a uma reformulação das diferentes estruturas físicas e organizativas dos 

contextos educativos e trouxe algumas preocupações e problemas organizacionais.  

Neste sentido, as parcerias construídas ao nível local são fundamentais para o 

funcionamento desta componente de animação sócio-educativa. Será talvez importante 

referir que, por força dos constrangimentos económicos em que vivemos, são essas 

parcerias, construídas localmente que permitem a realização de acções diversificadas junto 

das crianças. De entre os vários parceiros será justo destacar a colaboração de várias 
                                                 
1 Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro - Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar.  
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associações locais, incluindo as associações de pais e do poder autárquico com quem se 

estabelece necessariamente uma relação muito próxima.  

Com a realização deste trabalho pretendemos apresentar, de forma sintética mas 

pertinente, o enquadramento necessário, teórico, legal e metodológico, que conduziu à 

elaboração do trabalho. 

Gostaríamos de fazer incidir o nosso estudo essencialmente sobre o componente de 

apoio à família (CAF), o seu funcionamento, organização, gestão e coordenação. 

Pretendemos realizar um estudo de caso no Concelho do Mar, a fim de verificar de que 

forma a CAF está a ser implementada e organizada. A opção por este tema surge, por 

razões pessoais, profissionais e pela actualidade e pertinência do mesmo.  

Segundo Rui Canário 1995 (citado por Ferreira, 2003:9), “o objecto de estudo não 

preexiste nem se situa numa relação de exterioridade relativamente aos investigadores (…) 

A construção do objecto de estudo é intrínseca a cada processo de investigação e, por isso, 

a cada investigação concreta corresponde um objecto de estudo específico, construído com 

base num olhar teórico particular e enformado por um corpo articulado de teorias e de 

conceitos, isto é por uma problemática”. 
 

1. Apresentação e Importância do Problema 
 

Os jardins-de-infância não surgem só para responder aos interesses do público-alvo 

que devem servir, as crianças, mas para responder aos interesses das famílias. Deste modo, 

“a condição da infância joga-se, em duas frentes de socialização: a família, lugar privado 

do companheirismo romântico; a escola, lugar público da instrução e da aprendizagem para 

a integração” (Almeida, 2000:9). 

A educação de infância surgiu numa perspectiva de “guarda”, no entanto esta 

concepção passou a função educativa. 

Verifica-se que, para as famílias poderem trabalhar, principalmente para as 

mulheres se realizarem profissionalmente, têm que optar pela instituição que melhor 

responda aos seus interesses e necessidades, ou seja, aquela a que o horário de atendimento 

corresponda ao seu período de trabalho. 

Almeida (2000:14) refere que “as famílias são obrigadas a recorrer a 

estabelecimentos privados (decisão que pesa brutalmente no orçamento familiar), à rede 

informal de familiares ou vizinhos, ou, caso que está longe de ser raro em Portugal, as 
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crianças ficam pura e simplesmente sozinhas em casa ou à guarda de irmãos menores, 

remetidos para uma situação de semi ou total abandono”. 

Estas mudanças sociais afectam o jardim-de-infância da rede pública enquanto 

instituição educativa. Assim, surge a necessidade de encontrar respostas adequadas e que 

proporcionem o desenvolvimento das crianças e suas famílias. 

Em 1994, o Conselho Nacional de Educação (CNE) toma a iniciativa de elaborar 

um parecer sobre a educação pré-escolar em Portugal. Neste parecer foi identificado, como 

um dos principais constrangimentos, o horário de funcionamento dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar. 

Em 1997, é aprovada a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar que no seu capítulo II, 

art. 3.º, assume a educação pré-escolar formal como “complementar da acção educativa da 

família com a qual deve estabelecer estreita cooperação” e explicita a determinação de 

garantir a integração de serviços sociais e educativos em todos os jardins-de-infância da 

rede nacional.  

O mencionado anteriormente faz-nos reflectir sobre algumas questões como por 

exemplo: A quem compete a implementação destes serviços? E a organização dos 

mesmos? Aos Educadores de Infância? Aos Agrupamentos de Escolas? Às Autarquias? Às 

Associações de Pais? A outros parceiros educativos? Como se articulam os diferentes 

organismos que interagem na educação pré-escolar da rede pública? 

Todos sabemos que a escola, a família e a comunidade são três contextos 

predominantes no mundo da criança e que as parcerias escola/família/comunidade podem 

constituir um poderoso instrumento para a melhoria da qualidade da aprendizagem e da 

imagem da escola. Assim, a participação assume um carácter essencial numa organização, 

pelo que o envolvimento de todos, alunos, professores, educadores, pais/encarregados de 

educação, pessoal não docente, representantes da autarquia e outros agentes da 

comunidade local, parece fundamental. Na verdade, a componente de apoio à família 

apresenta-se-nos como um campo amplo e diversificado de estudo, dado que envolve 

vários parceiros. No entanto, parece-nos importante delimitar o nosso objecto de estudo, 

situando-o no trabalho desenvolvido pelas autarquias e pelas associações de pais, ou seja, 

concretamente, analisar a participação das associações de pais na implementação e 

organização da Componente de Apoio à Família.   
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Relativamente às Associações de País, destaca-se o ano de 1990, em que o governo 

promulga legislação sobre as mesmas.  

Segundo Silva (2002:90), “há uma manifesta intenção da participação das 

associações de pais a nível da definição de políticas educativas num plano nacional (…) e 

num plano local, mediante a participação directa das associações de pais”. É reconhecido 

pelo poder central e local que as associações de pais têm um papel importante no processo 

educativo.  

No que se refere às Autarquias, é também nos anos noventa, mais propriamente na 

segunda metade dos anos noventa, que surgem novas medidas legislativas que lhes 

aumentam as competências. A Lei n.º 159/992 estabelece que a administração quer central 

quer local devem coordenar a sua intervenção, através de formas de parcerias e de modo a 

evitar sobreposições de actuação.  

Com o exposto, verificámos que, quer as associações de pais, quer a autarquia têm 

um papel importante no processo educativo da educação pré-escolar. Assim, colocam-se-

nos as seguintes questões: como é que ambos interagem e como é que os educadores de 

infância e os representantes da educação pré-escolar nos agrupamentos de escola vêem esta 

participação? Estarão as autarquias e as associações de pais a desempenhar funções dentro 

dos normativos legais? 

Como já foi referido, a escolha deste tema de investigação surgiu por razões de 

natureza pessoal, profissional, actualidade e pertinência do mesmo. Pessoal, porque, a 

nossa base académica, assenta na educação e formação das crianças em idade pré-escolar. 

Desde jovem que o mundo das crianças nos fascinou e sempre achámos que tínhamos um 

contributo a dar neste âmbito. As razões pessoais estão intimamente ligadas com as razões 

profissionais, na medida em que, quando ingressámos na vida activa, tivemos a 

oportunidade de concretizar alguns sonhos, começámos a trabalhar na educação e 

formação das crianças nos jardins de infância da rede pública, privada e social, e, numa 

segunda etapa, como educadora de infância requisitada, na Coordenação Educativa. Aqui, 

surgiu-nos a oportunidade de termos uma visão holística da Educação Pré-Escolar, 

podendo, de uma forma activa, contribuir para a disseminação das boas práticas junto de 

outros profissionais que no terreno exercem as suas funções educativas. Trabalharmos 

nesta área tem sido muito enriquecedor, não só por se ter apresentado como um campo 

                                                 
2 Lei n.º 159/99 de 14 de Setembro, ponto 3 do artº 2.º e ponto 1 do art.º 8.º 
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novo de trabalho e, por isso, se ter constituído como um desafio, mas também pelas 

relações interpessoais que se foram construindo, com os vários parceiros: Agrupamentos 

de Escolas, Autarquias, Associações de Pais, IPSS’s, Estabelecimentos Particulares e 

Cooperativos, Centro Distrital de Solidariedade Social (CDSS), e Jardins-de-infância 

possibilitando, assim, uma troca e partilha de muitos saberes, um relacionamento profícuo 

com as várias organizações educativas e um grande interesse pela educação pré-escolar, 

em particular pela componente de apoio à família. A actualidade da temática foi outro 

factor que motivou a realização deste estudo. As políticas educativas actuais consideram de 

grande importância, para o desenvolvimento das crianças e consequentemente para o 

sucesso escolar futuro, o desenvolvimento de actividades de animação e de apoio às 

famílias na educação pré-escolar e de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino 

básico (1.º CEB). Também, todos nós sabemos que à tradicional condição de 

pais/encarregados de educação é agora consagrado um novo modelo de acção e de poder 

partilhado. Assim, não será pois de estranhar a vontade de desenvolver um conhecimento 

mais profundo neste sector de Educação que, apesar de tudo, ainda não parece ter a 

visibilidade necessária perante a sociedade e perante as forças políticas.  

 

2. Questões e Objectivos de Estudo         
 

Uma vez que a componente de apoio à família surge cada vez mais numa lógica 

comunitária e não formal, pretendemos através deste estudo analisar esta problemática e, 

em particular, verificar qual o papel das associações de pais na sua implementação e na 

relação que estabelecem com os agrupamentos de escolas, com os educadores de infância, 

com as autarquias e com outros parceiros.  

Os objectivos deste estudo podem traduzir-se nos seguintes: 

- Conhecer o enquadramento legal e teórico da componente de apoio à família; 

- Perceber quais as relações existentes entre autarquia, agrupamentos de escolas e 

associações de pais a fim de reflectirmos sobre as dinâmicas existentes entre eles para a 

implementação da componente de apoio à família; 

- Identificar as políticas educativas locais, emergentes destas relações e perceber 

quais os processos formais e informais que se estabelecem; 

- Verificar as funções da autarquia relativamente à educação pré-escolar; 
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- Conhecer as relações existentes entre a autarquia e os estabelecimentos de 

educação pré-escolar; 

- Saber a opinião dos autarcas sobre a implementação e a organização da CAF; 

- Verificar qual o papel das associações de pais na componente de apoio à família; 

- Apurar que meios, recursos, coloca a autarquia à disposição das associações de 

pais; 

- Saber como visionam as autarquias a intervenção das associações de pais nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar; 

- Verificar como percepcionam os presidentes dos conselhos executivos a 

intervenção das associações de pais nos estabelecimentos de educação pré-escolar; 

- Inferir como perspectivam os educadores de infância a intervenção das 

associações de pais nos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

Neste estudo, gostaríamos ainda de responder a questões como:  

- Estarão as associações de pais a colmatar uma lacuna nos EEPE? 

- Encontrar-se-ão as associações de pais a substituírem a escola no que respeita à 

implementação e dinamização da componente de apoio à família?  

- Será que os agrupamentos de escolas se demitem das suas funções?  

- Quem lidera o processo? A autarquia? O agrupamento de escolas? Os educadores 

de infância? As associações de pais? 

- Como se processa a relação formal entre os estabelecimentos de educação pré-

escolar e as associações de pais? 

- Existirão interesses das associações de pais na implementação e organização da 

componente de apoio à família? 

Tendo em conta o objecto de estudo enunciado anteriormente, optámos por uma 

abordagem qualitativa com vista a uma análise interpretativa das várias visões e 

representações pessoais dos intervenientes mais directos no nosso estudo. A explicitação e 

justificação do método e técnicas utilizadas serão desenvolvidas no capítulo 5. 

 
 

3. Organização do Trabalho 
 

Este trabalho encontra-se dividido em duas partes: uma de carácter mais 

conceptual, outra de cariz mais pragmático e empírico. 
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 A primeira parte é composta por quatro capítulos. No capítulo 1, que intitulámos 

“Escola, família e comunidade na educação pré-escolar”, começamos por analisar a relação 

escola-família e descrever as alterações que ocorreram na sua estrutura e funções. Damos 

relevo às recontextualizações socio-económicas, às novas tipologias de família e às 

alterações dos papéis sociais e profissionais no seio da família. Abordamos os diversos 

tipos de relações escola/família. Referenciamos também os conceitos de família e jardim-

de-infância. Analisamos os vários conceitos que têm sido utilizados nesta área, 

nomeadamente, Envolvimento parental/pais/da família; Participação dos pais/da família; 

Parceria (partnership); Partenariado; Relação escola-família e, para finalizar, 

focalizamos a ligação entre o jardim-de-infância e a família. 

No capítulo 2 – “As políticas educativas para a educação pré-escolar em Portugal”, 

abordamos a história da educação de infância em Portugal, desde o século XV até à 

actualidade, aprofundando o estudo a partir da década de 70. Também foi feita uma análise 

da evolução histórica dos jardins-de-infância, desde as “escolas maternais” até aos jardins-

de-infância oficiais do ministério da educação, salientando os aspectos considerados 

relevantes nessa evolução. Questões relacionadas com a caracterização e organização da 

educação pré-escolar em Portugal foram também evidenciadas neste trabalho; neste ponto 

caracterizamos ainda a componente educativa e a componente social.  

Quanto ao capítulo 3 – “Organização da educação e das escolas, numa perspectiva 

local”, apresentamos a questão das redes, uma vez que estas têm vindo a ganhar grande 

importância nas nossas sociedades e damos algum enfoque à organização, administração e 

gestão das escolas, salientando a sua autonomia. Uma vez que o conceito de 

democratização da educação foi conotado com o “direito à educação”, salientamos 

também, neste capítulo, a gestão democrática das escolas. Referimos ainda a dualidade no 

sistema educativo, ou seja a noção de local e central. Anotamos também o enquadramento 

político normativo dos municípios em Portugal desde o século XIX, fase em que emerge 

uma concepção de municipalismo, passando pela estagnação durante o “Estado Novo”, até 

ao período subsequente ao 25 de Abril de 1974, altura em que assistimos ao renascimento 

do municipalismo. No fim deste capítulo vimos ainda a evolução das competências 

municipais na educação, salientando as da educação pré-escolar, e referimo-nos à questão 

do conselho municipal de educação e da carta educativa. 
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O capítulo 4 e último desta I parte – “A componente de apoio à família: 

organização e funcionamento”, focalizamos a questão da componente de apoio à família e 

do seu enquadramento político-legal e verificamos quais os serviços existentes de 

atendimento às crianças. Partindo da caracterização, organização e funcionamento da 

componente de apoio à família, referimo-nos às parcerias desta componente social. Uma 

vez que o nosso estudo incide sobre as associações de pais, fazemos uma abordagem 

histórico-política, salientando o papel das associações de pais nos jardins-de-infância e na 

componente de apoio à família. 

A segunda parte deste trabalho abrange uma investigação empírica e encontra-se 

dividida em dois capítulos – o capítulo 5 e o capítulo 6. 

 No capítulo 5, são indicadas as opções metodológicas do estudo, justificamos a 

opção pelo estudo de caso como estratégia de investigação, caracterizamos o contexto de 

investigação e descrevemos os instrumentos e procedimentos utilizados. 

O Capítulo 6 reporta-se à apresentação e discussão dos resultados onde procuramos 

identificar e analisar o papel das associações de pais na componente de apoio à família. 

Por fim, reflectimos sobre os resultados obtidos e apresentamos as considerações 

finais.  
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PARTE I 

EDUCAÇÃO, AUTARQUIA E ORGANIZAÇÕES 
EDUCATIVAS NA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
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CAPÍTULO 1   

ESCOLA, FAMÍLIA E COMUNIDADE NA 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 

 

 
 

“A família é um espaço educativo, a instituição educativa mais 

antiga e também a actual. Em si contém elementos 

fundamentais para que se desenvolva e desenrole o processo 

de educação, seja ele pré ou não. Mas não basta.  

Conta a família, mas conta igualmente a experiência global”. 

 

(Correia, 1981:146) 
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Estudos realizados sobre as práticas de relação das famílias com as escolas têm sido 

abordados em diferentes dimensões, tais como: as estruturas de mediação escola-família, a 

participação dos pais como práticas de cidadania, as expectativas dos pais face às escolas, 

o associativismo de pais, a participação dos pais nos órgãos de decisão das escolas, as 

práticas de relação, as estruturas de mediação escola família, o suporte legislativo da 

participação dos pais, entre outros. 

Mas a relação escola-família não é, de facto, pelo que nos é dado analisar, quer pela 

literatura, quer pelas investigações crescentes que se vão realizando na área, quer pela 

experiência que temos e que vamos acompanhando de outros colegas, uma relação fácil e 

espontânea. O próprio título de um dos livros por nós consultado espelha isso mesmo: 

“Escola-Família, uma Relação Armadilhada” (Silva, 2003). 

O assunto que nos parecia vasto tornou-se, ao longo do tempo em que íamos 

pesquisando, vastíssimo. E, embora não fosse pertinente, nem desejável que nos 

afastássemos do objectivo principal, entender de que forma esta relação é visível nas 

políticas educativas do nosso país e de que modo estas se concretizam na prática, foi 

necessário ler, por detrás desta relação, os significados e evoluções dos conceitos e da 

história das instituições que aqui se nos apresentam: escola e família. Levantaram-se 

dúvidas: a designação mais correcta é escola-família? Ou escola-família-comunidade, 

como nos sugere Epstein? Optámos por utilizar a primeira designação por ser essa a 

utilizada por praticamente todos os autores consultados, porque a palavra escola inclui 

todos os níveis de ensino (também a educação pré-escolar) e as duas palavras escola e 

família já integram, ou passarão a integrar através da sua relação, a comunidade.  

 Propomos, neste capítulo, fazer uma análise do que está definido nos pressupostos 

teóricos desta relação, bem como nas nossas políticas educativas actuais.  

 
 
 1. A Relação Escola-Família 
 

A relação escola-família desenvolveu-se actualmente como problemática, no 

entanto, não é uma preocupação recente. 

Sousa (1998:144) refere que “A família e a escola são duas instituições cuja origem 

e evolução se encontra intrincada”. 
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Segundo Homem (2002:35), “nos dias de hoje esta temática revestiu-se de muito 

interesse e pertinência”.  

Há já alguns anos que se fala com alguma perseverança na ligação escola-família, 

pois a existência de escolas sempre originou alguma relação com a família das crianças e 

esta poderia ser mais próxima ou distante, mais formal ou informal, consoante o nível de 

ensino. Daí que as questões relacionadas com a articulação entre as duas instituições 

também tenham sido objecto de estudo no passado (Diogo, 2002:252).  

Na Idade Média, o serviço doméstico confundia-se com aprendizagem, forma muito 

geral de educação (Sousa, 1998:144). As crianças aprendiam com os afazeres domésticos e 

não iam para a escola. Até ao final desta época, a aprendizagem era adquirida no seio da 

família e da comunidade, esta fazia-se de uma geração para outra. 

A transmissão dos valores e dos conhecimentos, bem como a socialização da 

criança, não eram asseguradas pela família. As crianças eram afastadas dos pais muito 

pequenas e só voltavam já adultas, quando chegavam a voltar. “Durante séculos a 

educação foi garantida pela aprendizagem, graças à convivência da criança ou jovem com 

os adultos”3 Ariés (1981:10); ou seja, a criança aprendia a fazer as coisas ajudando os 

adultos a fazê-las, aprendia pela prática. O serviço doméstico era confundido com a 

aprendizagem, como uma forma comum de educação. Assim, toda a educação se fazia 

através da aprendizagem, pois não havia lugar para a escola. 

 “Durante muitos anos a educação realizou-se fora da escola: na família, na tribo ou 

no clã, nas igrejas, no exercício da actividade profissional”4 (Fernandes, 1998:71). As 

crianças viviam com o adulto, imitavam-no e, assim, aprendiam a viver. 

Segundo Musgrove (s/d: 21), “Na Inglaterra do séc. XVII e XVIII a aristocracia era 

acusada de negligenciar a educação dos seus filhos e, especialmente, dos seus 

primogénitos”. Vários autores censuram a alta sociedade por esta não enviar os seus filhos 

à escola. No entanto, as famílias respondiam que não deveriam aborrecer-se com tal facto, 

uma vez que o futuro dos seus filhos estava assegurado.  

Outrora, ir para a escola era uma vergonha. Se a criança pertencia a uma família 

responsável, esta deveria transmitir-lhe vários saberes e a escola tornar-se-ia desnecessária: 

“Só uma família gravemente carenciada tinha justificação para expor os filhos aos graves 

                                                 
3  Para maior aprofundamento deste assunto ver Ariés (1981).  
4 A preparação para o exercício de uma profissão começou por ser realizada fora da escola, sendo adquirida 
através da aprendizagem informal no local de trabalho. 
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perigos morais e às barbaridades da vida escolar, fosse ela de uma escola pública, de 

caridade ou nacional” Musgrove (s/d: 29)5. 

Nesta época, surgem algumas escolas no seio da igreja. Os alunos mais carenciados 

reúnem-se com o mestre à porta da igreja, por vezes duzentos, de várias idades, 

compreendidas entre os seis e os vinte anos. Esta mistura de idades persistiu 

aproximadamente até ao fim do século XVIII. Frequentar a escola era trazer um descrédito 

aos pais, era como se estes tivessem falhado a sua tarefa e a tivessem passado a outros para 

a realizarem. 

“Até aos finais do século XVII não existiam barreiras entre as crianças e os adultos, 

assim como a delimitação entre família e outros membros da comunidade era pouco 

marcada” (Sousa, 1998:103). 

Para alguns pedagogos dos finais do século XVIII, as escolas eram um sinal do 

fracasso da família. No entanto, o alargamento da escola e a substituição da aprendizagem 

prática pela escola permite a aproximação dos pais aos seus filhos. O sentimento de família 

desenvolve-se quando a escola se torna um instrumento normal de iniciação social (Ariés, 

1973). 

Efectivamente, a educação, a preparação para a vida em sociedade, cingiu-se muito 

mais à aprendizagem do que ao ensino. Como refere Ariés (1988), no século XVIII o 

ensino era caracterizado socialmente: havia o ensino para o povo, para a burguesia e para a 

aristocracia. 

Em países como a França e a Inglaterra, a industrialização e as alterações que 

surgiram ao nível familiar, com a saída da mulher para o mercado de trabalho, foram o 

motivo impulsionador para a abertura das casas de asilo com uma função de assistência 

familiar, vindo depois a avançar para jardins de infância com funções sócio-educativas. 

Em Portugal, o atendimento às crianças fora do contexto doméstico começa no 

século XVIII, com o aparecimento das Casas de Roda, das Misericórdias e das Casas de 

Órfãos, também com carácter apenas assistencial. Estas surgiram como uma necessidade 

social de ‘cuidar das crianças’, uma vez que as mães não o podiam fazer e também com 

                                                 
5 Segundo Eliot (1984), citado por Musgrove (s/d): “Em vez de nos congratularmos com o nosso progresso 
sempre que a escola assume novas responsabilidades até agora atribuídas aos pais, faríamos melhor em 
admitir que chegamos a um grau de civilização em que a família é irresponsável, incompetente ou 
desajustada; em que não se pode esperar que os pais conduzam os seus filhos correctamente; em que muitos 
pais não os podem alimentar convenientemente e nem saberiam como, mesmo que tivessem meios; em que a 
Educação tem de intervir e fazer o melhor de uma má tarefa”. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 21

uma finalidade assistencial, ou seja, de dar apoio às crianças e às famílias (Sarmento e 

Marques, 2006:66). No entanto, é com o Marquês de Pombal que surge a primeira 

legislação que tentará anular a exclusividade dos jesuítas do ensino. É de referir que na 

altura se aprendia a ler como se aprendia a rezar. 

Já no século XIX, por as famílias não se encontrarem à altura das tarefas 

educacionais recomendadas na época, a escola passou a ser frequentada pelas crianças dos 

diferentes níveis sociais. Muitas das crianças continuavam ainda a receber a sua educação 

em casa, no entanto, o “bom pai”6 era aquele que não mandava o filho à escola. 

A família tinha evidenciado a sua incapacidade e ineficácia na questão da educação, 

que com o apoio da escola fortaleceu.  

O aparecimento da escola enquanto instituição educativa é o resultado de um longo 

percurso que se iniciou com a educação familiar. Mencionando Lima (1998:41), “Convém 

recordar que a escola surge como uma extensão da família, tendo como uma das suas 

funções, alargar e complementar o seu papel educativo”. 

Na Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, a educação formal surge como factor 

fundamental para a promoção da mobilidade social ascendente. Em Portugal, os processos 

da sua implementação não acompanharam os países do centro Europeu7.  

O Estado impediu o acesso à escola dos portadores de saberes não escolares. Neste 

contexto não se coloca, por isso, a questão das relações entre escola e comunidade. É de 

referir que, em Portugal, só em 1960 se cria a escolaridade obrigatória de quatro anos para 

ambos os sexos, de seis anos em 1964 e de nove anos em 1986. 

Nas décadas de 30 a 60 procurou-se responder às crianças, de idade pré-escolar, e 

às famílias, meramente ao nível assistencial.  

Bairrão e Vasconcelos (1997:10) referem que “a maioria dos centros existentes para 

crianças com menos de seis anos de idade não tinha objectivos educacionais, ao mesmo 

tempo que o pessoal não tinha qualificações específicas, preocupando-se essencialmente 

com os cuidados e as necessidades mais básicas das crianças”. 

                                                 
6 Segundo Musgrove (s/d:30). 
7 Os Censos de 2001 mostram-nos a existência de 9% de analfabetos no nosso país. Este número mostra-nos 
o período da história marcado pela ideia de que nem todos podiam frequentar a escola. “Como fiel 
depositário dos interesses do estado, a escola evitou a invasão do mundo da vida através de mecanismos de 
exclusão à sua entrada, ideologicamente legitimados pelo interesse do Estado que, paradoxalmente, incluíam 
os interesses dos próprios excluídos” (Correia, 1999:130). 
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Relativamente à relação escola-família, ela não existia uma vez que a “escola” era 

entendida como a complementaridade e substituição da família. 

Tradicionalmente, a ideia da relação escola-família baseava-se no dever dos pais de 

enviar os filhos à escola “devidamente vestidos, limpos e alimentados. Aos professores 

competia transmitir os conhecimentos” (Sousa, 1998:144). 

A partir dos anos 60, a escola pede aos pais que encorajem as actividades e 

aprendizagens escolares e, nos anos 70, tenuemente, surge uma ideia de que poderá existir 

alguma complementaridade nesta relação, bem como reciprocidade. Nos anos 80, pede-se 

aos professores que estabeleçam uma relação mais próxima com os pais, no sentido de que 

a colaboração daí resultante beneficie os alunos, integrando mais adequadamente as 

crianças à escola. Principalmente, a partir da década de 90, à escola pede-se resposta para 

um conjunto de novos desafios.  

A escola de massas (com maior incidência a partir dos meados de 70) trouxe à 

escola uma população heterogénea, assim como a imigração trouxe ao país uma série de 

novas culturas minoritárias. 

Ao longo de vários séculos, principalmente no decurso do século XIX e primeira 

metade do século XX, Portugal foi basicamente um país exportador de mão-de-obra para 

diversos países do mundo. Desde então e até à década de 70 foi permanecendo a emigração 

para as “colónias”. No entanto, nos meados dos anos 70, verifica-se a entrada de um 

grande número de ex-emigrantes que regressam ao país de origem em virtude do processo 

de independência das duas maiores colónias portuguesas, acompanhados de outros, seus 

descendentes e não só, que vêm pela primeira vez para Portugal. 

Nesta época, e nos países da União Europeia, as relações interculturais estavam 

dificultadas pelas condições económicas, sociais e outras. Com o objectivo de minimizar 

estas dificuldades, em 1975, na 9.ª sessão da Conferência Permanente dos Ministros 

Europeus de Educação, realizada em Estocolmo e na qual Portugal participou, o Conselho 

da Europa emitia algumas deliberações relativamente à educação dos migrantes (visto, na 

actualidade, grande parte dos indivíduos se inscreverem nesta definição): garantir e/ou 

promover o acesso à educação e igualdade de oportunidades; promoção e participação dos 

pais nas actividades escolares; oferecer aos migrantes meios de encorajamento que lhes 

permitam adquirir um conhecimento suficiente da língua e cultura do país de acolhimento 

assim como as do país de origem com vista ao desenvolvimento da personalidade. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 23

A escola apresenta, assim, um leque muito diversificado de alunos provenientes de 

diferentes culturas, diferentes etnias e diferentes grupos socio-económicos. Esta 

heterogeneidade crescente decorre do alargamento da escolaridade obrigatória e traz à 

escola um colorido e uma diversidade que até agora nunca se tinha visto no nosso país. 

Boaventura Sousa Santos afirma que o mundo é um “arco-íris de culturas” (Carvalho, 

1999:16). 

Em Portugal, desde 1976, com o desenvolvimento da chamada “gestão 

democrática”, reuniram-se condições mais favoráveis à participação de professores, alunos 

e encarregados de educação na vida das escolas (Macedo, 1995:79). 

Stoer e Cortesão (1998) referem que «(…) a relação escola/família é uma “relação 

entre culturas”» Esta diversidade de culturas pode enfraquecer a participação e a relação 

escola-família. 

Para além do aumento da oferta escolar, da diversidade cultural, as condições de 

vida das pessoas alteraram-se e foram crescendo as expectativas dos pais/comunidades 

face à escola. As famílias também elas se alteraram: cresceram as famílias monoparentais; 

a família alargada dá lugar à restrita (o apoio dos avós diminuiu bastante); o tempo dos 

pais para os filhos diminuiu, bem como aumentaram as famílias fragmentadas; os filhos 

passam a nascer mais tarde, facto relacionado com a afirmação profissional das mulheres e 

a natalidade decresce. 

 As relações de vizinhança perdem-se ou diluem-se e todos estes factores vão 

contribuir para o desaparecimento de redes naturais de apoio das famílias. À escola pede-

se, então, que reformule os seus objectivos e tenha uma função pluridimensional, baseada 

num currículo intercultural abrangendo a dimensão lectiva, extra-lectiva e interactiva e 

defendendo muitos autores que só assim se respeitará a especificidade de cada indivíduo, 

integrado por sua vez numa família, também ela parte de um grupo social mais alargado.  

A quem cabe fazer o entendimento de tudo, para a promoção da educação é, antes 

de mais, ao Estado, através das suas políticas educativas. As mudanças crescentes na 

actualidade, têm vindo a mostrar-nos que a escola, encarada como sistema, precisa da 

colaboração de outros sistemas: “Esses sistemas constituem um mundo ecológico da 

criança e do adolescente e incluem a família, o bairro e as instituições comunitárias, as 

quais constituem uma rede de apoio ao desenvolvimento do aluno. Quando esses sistemas 

estão articulados, essa rede de apoio funciona” (Marques, 1998:13). 
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Mas este sistema pede à escola que funcione a tempo inteiro, que funcione como 

comunidade educativa, com uma relação muito próxima com as famílias e com as 

instituições da comunidade onde se situa. No fundo, pede-se à escola o renascimento das 

redes de apoio, importantes para todos mas essenciais às classes mais desfavorecidas 

socialmente: “A construção de programas educativos adequados às necessidades dos 

alunos e das famílias de fracos rendimentos surgiu, na década de 90, como uma das 

questões mais importantes das políticas educativas...” (Marques, 1998:20). 

Para muitos autores, a par do esforço da escola, apoiado necessariamente pelo 

Estado, havia a necessidade de este criar condições e incentivos para a manutenção do 

modelo tradicional das famílias. Já em 1994, Zigler e Finn Stevenson referem, entre 

algumas componentes nos programas educativos adequados para alunos, que as ligações 

com as famílias passem, entre outros, por serviços de apoio centrados na escola e que serão 

assegurados financeiramente tanto pelos orçamentos da escola, como pelas famílias, como 

ainda pelas Câmaras Municipais (Marques, 1998). Serviços de apoio que incluiriam 

segurança social e saúde. Para muitos, a alternativa a estes programas de elevado custo 

seria, como já atrás referimos, a protecção à família devolvendo-lhe funções que 

tradicionalmente lhe pertenciam. 

Do ponto de vista teórico e normativo, são declaradamente muitas as vantagens de 

uma colaboração entre escola e família. No entanto, na prática tudo se parece 

complexificar de forma que paradoxalmente a colaboração ou não existe ou é intrincada de 

problemas. 

Para Silva (2003), parece existir uma clivagem na relação escola-família nos vários 

ciclos de escolaridade, talvez porque também ela se nota ao nível das (sub) culturas dos 

profissionais docentes. Assim sendo, notam-se praticamente dois grupos: 

- pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico; 

- 2.º, 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário. 

No primeiro grupo, esta relação caracteriza-se por uma menor formalidade e maior 

frequência de interacções. No segundo grupo, pelo contrário, existe maior formalidade, 

quase que poderemos dizer crescente e menor frequência das interacções. Este autor vê na 

dimensão da escola, regime de monodocência, idade dos alunos e área geográfica das 

escolas os motivos para que isto aconteça. 
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 Inegável é que a família e a escola são duas instituições sociais iniciais que ficarão 

como referência para o futuro de qualquer indivíduo. Mais do que tudo isto, as 

investigações não apontam apenas para a vantagem do “envolvimento parental” no 

sucesso/integração do aluno na vida escolar, como o estendem aos encarregados de 

educação (EE), estabelecimentos de ensino e enfim à sociedade em geral. 

“A educação, para além da sua faceta individual, possui uma dimensão social que 

se manifesta na interacção, entre gerações, própria do acto educativo e na existência de 

diversos agentes sociais com funções educativas (família, escola, meios de comunicação 

social, grupos e associações diversificadas) ” (Costa, 1996:9). 

Segundo Davies (1989), o envolvimento dos pais proporciona benefícios a vários 

níveis: às crianças, aos pais, às escolas e, generalizando, introduz melhorias na sociedade 

democrática.   

Investigações realizadas sobre este assunto referem que “ (…) a colaboração e 

participação entre a escola e os encarregados de educação é essencial para o 

desenvolvimento do trabalho, por parte da escola e, também, para a melhoria da qualidade 

do ensino e aproveitamento escolar das crianças, bem como, para o desenvolvimento de 

uma sociedade democrática” Carvalho (2000:62).  

Vários autores têm proposto tipologias de participação na escola que na opinião dos 

mesmos, dão conta da diversidade de modalidades, conteúdos e contextos em que essa 

participação pode ocorrer. Relativamente ao mencionado, Sá (2003:102) refere que 

existem autores que se destacam relativamente às concepções da relação escola-família e 

propuseram tipologias de envolvimento parental: Bastian (1987; 1989), Beattie (1985), 

Epstein (1990), Epstein et al. (1997), Homem (2002), Macbeth (1989), Stacey (1991), 

Stoer & Cortesão (1999)8, Davies9 (1989).  

Uma das tipologias de maior destaque é da autoria de Joyce Epstein, investigadora 

americana, directora do Center on School, Family, and Community Partnerships (Sá, 
                                                 
8Segundo Sá (2003:102), a tipologia de Stoer e Cortesão, construída tomando por referência o contexto 
português, assenta em quatro parâmetros de análise: proximidade em relação à cultura/linguagem da escola; 
disponibilidade/frequência dos contactos com a escola; disponibilidade para a colaboração com a escola; e 
relevância da escola. A partir destes quatro parâmetros são propostos quatro tipos: o pai colaborador; o pai 
parceiro; o pai abordável e o pai hostil/indiferente. Os dois primeiros tipos constituem as duas variantes do 
“pai responsável”. 
9 Um estudo realizado por Davies (1989) mostrou que, nas escolas do 1.º ciclo, a extensão dos contactos 
escola-família era diminuta, resumindo-se a envio de mensagens pelos professores quando as criança tinham 
algum problema, a duas ou três reuniões de pais/encarregados de educação por ano, que mostram pouca 
assiduidade dos pais/encarregados de educação e por escassez de actividades que envolviam a participação 
dos pais/encarregados de educação.  
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2003:106). Com inúmeros estudos dedicados a esta temática, elabora a sua tipologia a 

partir do que denomina de teoria das esferas de influência sobrepostas que pressupõe uma 

responsabilidade partilhada entre a escola, a família e a comunidade na educação das 

crianças.   

 Segundo Sá (2003:106), Epstein aponta para uma tipologia do envolvimento dos 

encarregados de educação, constituída por seis modalidades de participação, mencionando 

as possíveis actividades que se podem desenvolver em cada tipo. As modalidades são as 

seguintes: 

 Tipo 1 – Obrigações básicas das famílias. Este nível tem como objectivo alertar os 

encarregados de educação para a necessidade de desenvolverem práticas relacionadas com 

a promoção do bem-estar físico e afectivo dos seus filhos, ou seja, para a importância de 

satisfação das necessidades básicas, tais como a alimentação, a saúde, a segurança. Nos 

casos em que as famílias não podem ou não sabem fazê-lo, deve a escola accionar 

mecanismos de ajuda social para estas famílias. 

 Esta modalidade pretende preparar os pais para o exercício de uma paternidade 

responsável. As actividades consideradas dentro deste tipo de envolvimento podem incluir 

sugestões sobre o modo como organizar o ambiente doméstico de modo a facilitar a 

transição para o ambiente escolar, como por exemplo acções de formação para os pais. 

Pretende-se que a família cumpra de forma eficiente aquilo que a escola espera dela (Sá, 

2003:107). 

 Tipo 2 – Obrigações básicas das escolas. Neste segundo nível, Epstein defende que 

os professores devem facultar informações às famílias sobre a escola, mesmo às mais 

desfavorecidas. Esta modalidade centra-se em torno da comunicação entre os dois agentes 

educativos cujas esferas de influência apresentam áreas de sobreposição: a família e a 

escola.  

 As famílias devem ser informadas sobre as rotinas da vida escolar, o regulamento 

interno, regimentos, programas escolares e dos progressos ou dificuldades dos seus 

educandos, das reuniões a que devem assistir, de forma a poderem orientar os seus 

educandos no seu percurso escolar. Muitas vezes a comunicação não é possível, devido a 

vários factores. Mas, geralmente, os mais prejudicados são os grupos sócio-

economicamente mais desfavorecidos. Não surpreende, por isso, que muitas vezes o 
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diálogo entre pais e professores se resuma a um “não diálogo” (Vieira, 1996: 173)10, 

devido à diferença de códigos linguísticos ou a um “diálogo de surdos” (Silva, 1996: 179).

 Tipo 3 – Envolvimento dos encarregados de educação na escola é o terceiro tipo 

de envolvimento das famílias. Epstein pretende promover o apoio dos encarregados de 

educação em actividades promovidas pela escola, participando em eventos significativos 

da vida escolar, tais como: visitas de estudo, festas, reuniões, dinamização de clubes 

escolares, apoio na cantina e outras actividades. Esta modalidade inclui actividades que 

podem ser de angariação de fundos para diferentes projectos da escola ou mesmo 

actividades no interior da sala de aula.  

 Este nível pretende promover uma atitude de trabalho voluntário dos encarregados 

de educação em actividades diversificadas da escola. A iniciativa parte sempre da escola, 

ou seja, toda a actividade é conduzida por ela e os pais devem cumprir as suas orientações. 

 Tipo 4 – Envolvimento dos encarregados de educação em actividades de 

aprendizagem em casa. Esta modalidade pretende fomentar o diálogo entre a escola e as 

famílias no sentido de proporcionar oportunidades aos pais de ajudarem os filhos a 

estudarem. Não se pretende que seja uma substituição do papel do professor, mas uma 

forma de valorizarem o que estes fazem. Neste caso, a família é apoiada acerca do modo 

como pode ajudar as crianças quer nos trabalhos de casa, quer ensinando-lhes 

determinados conteúdos. Os pais são convidados a participar em cursos proporcionados 

pela escola, para poderem responder adequadamente aos seus filhos. Uma vez que se 

pretende que os pais apoiem os seus filhos em casa, este nível proporciona também um 

diálogo aberto pais-filhos. 

 Tipo 5 – Participação na tomada de decisões. Neste nível, Joyce Epstein defende a 

ideia de que os pais têm de influenciar e intervir nas decisões tomadas na escola, 

particularmente através da sua presença em órgãos de direcção: “Os pais surgem como 

representantes nos órgãos de consulta e decisão no interior da escola, mas também em 

outros níveis da administração do sistema educativo, nomeadamente em estruturas 

regionais e nacionais”, Sá (2003:129). No entanto, é o papel dos pais, enquanto 

governantes no interior da escola, que é problematizado neste nível de participação. As 

vantagens que Epstein considera que os pais podem retirar da sua participação e 

                                                 
10  A este propósito, Ricardo Vieira comenta “Induz-se dos diálogos quão difícil parece ser a existência duma 
relação Escola/Família paritária. (…) Às vezes essa comunicação entre professores e pais, esse desejável 
diálogo entre duas partes interessadas na aprendizagem das crianças, torna-se um “não diálogo” (1996). 
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intervenção na tomada decisões da escola são: partilha de experiências, inter-relação com 

outras famílias, conhecimento das políticas locais e centrais, entre outras. Pretende-se que 

os pais, mesmo os mais desfavorecidos, exerçam um papel activo nos órgãos decisórios 

das escolas. 

 Tipo 6 – Colaboração e intercâmbio com a comunidade. Este é o último tipo de 

envolvimento parental na tipologia de Epstein. De acordo com a autora, esta modalidade, 

visa criar condições para a realização de uma relação instituída entre a escola, as famílias e 

a comunidade, envolvendo várias estruturas locais, de modo a rentabilizá-los através da sua 

gestão partilhada, nomeadamente no âmbito da saúde11, da ocupação dos tempos livres, da 

animação sócio cultural e de serviços de aconselhamento (Sá, 2003:138). 

 Nesta modalidade realça-se ainda os serviços que os alunos, as famílias e as escolas 

podem prestar à comunidade. 

 Há, por parte da autora, um determinado desrespeito em relação à intencional 

iniciativa dos encarregados de educação, ou seja, há todo um processo, completamente 

predefinido, que exige um compromisso dos encarregados de educação, de acordo com as 

necessidades às solicitações da escola.  

 Os pais/encarregados de educação respondem apenas aos pedidos formalizados pela 

escola. Carvalho (2000:64) refere que “ a investigação demonstra que são as famílias social 

e culturalmente mais próximas da escola, aquelas que mais respondem às suas 

solicitações”. 

 Silva (1993:68) refere que os grupos mais desfavorecidos não estão em condições, 

sob o ponto de vista social e escolar, de prestar colaboração à escola. 

 Alguns estudos têm mostrado que a escola pode envolver no processo educativo as 

famílias de menores recursos culturais e financeiros, até porque são os alunos procedentes 

destas famílias que beneficiam deste envolvimento. As práticas, experiências e interacções 

destas famílias são muito importantes para o sucesso escolar dos alunos. As famílias de 

níveis desfavorecidos, devido ao seu nível baixo de instrução e formação, ao relacionarem-

se com a escola, podem promover a sua auto-estima, aumentar as redes sociais e alargar a 

informação. Com a aproximação da escola e de outros pais, em situações difíceis, todos 

ficam a saber o que a escola faz, como podem ajudar e a quem devem recorrer. 

                                                 
11 Como exemplo a colaboração com serviços locais de saúde para apoio às escolas em programas de 
prevenção contra a toxicodependência. 
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 Segundo Marques (1995:26), “A descontinuidade entre a escola e as famílias é, sem 

dúvida, o principal obstáculo ao sucesso das crianças em risco”. 

  Davies (1989) organiza as formas de envolvimento dos encarregados de educação 

na escola em quatro tipos:  

 - Participação dos encarregados de educação em actividades de co-produção; Este 

nível inclui todo o tipo de actividades e iniciativas que visam melhorar o desempenho 

escolar da criança. Inclui ajuda nos trabalhos de casa, educação dos pais, trabalho 

voluntário de pais e apoio às escolas; 

 - Actividades que visam a tomada de decisões, por parte dos encarregados de 

educação. Davies inclui aqui todas as acções que implicam poder, por parte dos 

encarregados de educação; 

 - Actividades que visam a defesa de pontos de vista de grupos de interesse. Aqui, 

são incluídas as associações de pais que representam as famílias e defendem os seus pontos 

de vista; 

 - Actividades que visam a livre escolha dos encarregados de educação. Neste nível 

podemos focar a “livre” escolha dos encarregados de educação, relativamente à escola para 

os seus filhos/educandos. 

 Anna Henderson (1987) citada por (Marques, 1993d:24) realizou uma profunda e 

exaustiva revisão da literatura sobre este assunto e concluiu que “ (…) quando os pais se 

envolvem na educação dos filhos, eles obtêm melhor aproveitamento”12, qualquer que seja 

o ano de escolaridade e o grupo social de pertença. Não podemos descurar que a qualidade 

do ensino e o sucesso educativo só é possível com a colaboração escola-família.  

Marques (1993a:30) refere que grande parte dos programas de envolvimento dos 

pais é influenciado por uma das seguintes três abordagens: 1) Comunicação entre a escola 

e a família; 2) Interacção entre a escola e a família; 3) Parceria entre a escola e a família. 

Relativamente à comunicação entre a escola e a família, os professores clarificam e 

dizem o que os pais devem fazer para apoiar a aprendizagem dos filhos13. Algumas das 

tarefas que são realizadas incluem um contrato, onde são mencionados os direitos e 

deveres de cada um. Este é assinado pelos pais e professores. 

                                                 
12 Citado in Davies, Don, Marques, Ramiro, Silva, Pedro (1995).  
13 Joyce Epstein é muito defensora desta abordagem, como podemos ver nos níveis de envolvimento dos pais 
mencionados por a própria. 
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Quanto à interacção entre a escola e a família, os programas dominados por esta 

abordagem baseiam-se num verdadeiro e recíproco respeito entre pais e professores e tem 

objectivos semelhantes. O que distingue esta abordagem da anterior é a importância pelas 

culturas minoritárias. Já referimos que o primeiro papel na educação das crianças cabe à 

família, então a escola deverá estar atenta aos valores e às culturas das famílias e da 

comunidade (Marques, 1993a:33). A melhor maneira de fazer esta continuidade é abrir as 

portas da escola às famílias. 

Dada a diversidade de formas de abordagem da relação escola-família, para 

designar a aproximação entre a escola, a família e a comunidade, o seu estudo tem-se 

pautado por alguma confusão e falta de rigor na terminologia utilizada (Marques, 1994). 

Nos diversos estudos realizados, podemos encontrar termos diversificados, tais como: 

colaboração, relação, participação, parceria, partenariado, ligação, envolvimento, 

cooperação, interacção e muitos outros.  

A procura de maior rigor conceptual levou Marques (1994) a estabelecer a seguinte 

distinção terminológica, que complementamos com informações de outros investigadores: 

“Envolvimento parental/pais/da família” – Termos utilizados por Joyce Epstein 

para se referir aos primeiros níveis da tipologia que definiu – fornecer um espaço de estudo 

à criança; ajuda às actividades de aprendizagens realizadas em casa, estabelecer a 

comunicação escola-casa, através da participação na escola, em reuniões ou outros eventos 

(convocados pela escola). A designação “envolvimento parental” foi utilizada por Don 

Davies et al. (1989) para incluir todas as formas de actividade dos encarregados de 

educação na educação dos seus educandos em casa, na escola e na comunidade. Trata-se de 

uma “acção essencialmente individual em benefício directo dos filhos” (Silva, 2002: 101). 

“Participação dos pais/da família” – Expressão empregue por Don Davies et al. 

(1989) para designar “as actividades que pressupõem a tomada de decisões, o exercício do 

poder liberativo”, e que estão relacionadas com a integração dos pais em órgãos da escola, 

da associação de pais ou órgãos localizados a outros níveis do sistema educativo (Silva, 

2003: 83). Em qualquer das situações que se considere, a “participação” procura englobar 

o “conjunto de actividades colectivas legalmente enquadradas (caso da participação dos 

pais em associações de pais ou em órgãos das escolas)” (P. Silva, 2002: 101) e inclui 

também a capacidade de influenciar a “definição de uma política educativa de âmbito 

nacional” (Silva, 1993: 81).  
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“Parceria” (partnership) – Expressão utilizada a partir de meados dos anos 

oitenta. Pressupõe uma colaboração mais abrangente entre as instituições (formal ou 

informal) com o objectivo de diminuir as descontinuidades entre elas. Esta abordagem 

exige que os professores passem a “encarar os pais como educadores igualmente capazes 

de intervenções facilitadoras do sucesso educativo” (Marques, 1993a: 36), o que só é 

possível se houver consenso ao nível da definição dos objectivos educacionais, 

subentendendo-se a existência de acordo em relação ao que se considera ser o sucesso 

educativo. Na defesa desta abordagem destaca-se David Seeley. 

“Partenariado” – Steven Stoer diferencia os termos “partenariado” e “parceria”. 

Enquanto que o primeiro é aplicado a uma equipa formal e insere-se no âmbito de 

programas socio-económicos, o segundo é aplicado ao nível do trabalho informal, 

implicando uma maior responsabilização dos “parceiros”, com iguais direitos e deveres 

perante um objectivo comum, o da aprendizagem (Silva, 2003: 88-89).  

 “Relação escola-família” – Este conceito pode ser considerado como um 

envolvimento colectivo, baseando-se no discurso de desenvolvimento da democracia e na 

aplicação de leis do mercado aos sistemas educativos e que subentende apenas o 

envolvimento dos representantes de todos os pais na aprendizagem dos filhos. O segundo 

entendimento está relacionado com o envolvimento “pedagógico ou educativo”, ou 

individual, baseado no discurso defendido pelos especialistas da Educação e que assenta na 

responsabilidade educacional dos pais. Para Pedro Silva (2002: 101), “do ponto de vista 

das interacções o termo relação admite todo um continuum que vai desde a cooperação ao 

conflito”. Considera que este termo, ao ser mais globalizante, aceita “um” e “recobre um 

maior leque de situações possíveis: colaboração, cooperação, parceria, mas também 

descontinuidades, assimetria de poder, tensão, conflito” (Silva, 2003: 88).  

Partilhamos a perspectiva deste autor e, por esta razão, optamos pela escolha do 

conceito de “relação escola-família”. Outros autores levantam esta questão, para tentarem 

explicar qual a melhor designação dos termos. 

Lima (1992:134), refere-se ao conceito de participação da seguinte forma “embora 

complexo e polifacetado, assume um significado relativamente preciso no quadro da 

democracia como participação, onde é associado à decisão, ao governo, à partilha de 

poder”. Ainda para Homem (2002:44), “participar é interferir, legalmente ou 

espontaneamente (…) é ter ou criar uma mais valia de poder a seu favor”. A participação é 
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construída e negociada socialmente, todos os dias, no contexto da escola, através das mais 

variadas interacções. A participação será facilitada se existir uma relação entre os 

interessados. 

A noção de colaboração prevê a participação de todos os interessados no processo 

educativo, ou seja, uma partilha de recursos onde todos os intervenientes contribuem com 

o conhecimento de cada um. A colaboração refere-se ao desenvolvimento de coisas em 

comum, num sistema de trabalho de equipa (Mialaret, 1976:83). 

Quanto ao conceito de cooperação, este surge muito associado ao conceito de 

colaboração, refere-se a uma partilha da acção entre indivíduos, apenas na cooperação está 

mais subjacente o carácter de ajuda. 

O partenariado é muito utilizado quando se aborda a relação escola-família. 

“Partenariado, traduz um modo de colaboração entre organizações e os seus actores para a 

realização de uma acção comum” (Estaço, 2001:25). O partenariado pressupõe a paridade 

entre os parceiros, parte do princípio que os parceiros têm alguns interesses convergentes 

e, portanto, podem definir objectivos comuns, mas que também têm os seus próprios 

objectivos, divergentes. É de salientar que cada um dos parceiros pode retirar vantagens 

particulares da actividade conjunta. Todos os compromissos e benefícios resultam de um 

acordo de parceria, que é negociado. Será uma forma particular de colaboração entre 

instituições diferentes (Canário, 1995:165). 

“O conceito de envolvimento parental, pressupondo também a existência de uma 

relação praticada, apresenta algumas diferenças face ao conceito de participação, sendo 

este último mais penetrante em relação ao primeiro, porque mais poderoso” (Homem, 

2002:47). Este conceito aponta para um modelo de ligação escola-família e segundo 

Afonso (1993:139), “a participação dos pais nos assuntos da escola é geralmente entendida 

ao nível da pseudo-participação e limitada a comunicação com os interlocutores escolares, 

nomeadamente com os professores” Pedro Silva (2002:101) entende o envolvimento como 

uma acção essencialmente individual em benefício directo dos filhos. 

Relativamente ao enquadramento legal, Silva (1994:308) refere que «só após o 

período (…) 1974/1975, já em pleno período de “normalização”, é que começa a aparecer, 

de uma forma tímida, a primeira legislação sobre o envolvimento dos pais na vida da 

escola». Os documentos são vários e todos eles de interesse relevante. O primeiro 

documento oficial com referências ao envolvimento dos pais é a Constituição da República 
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Portuguesa, aprovada em 1976. A Constituição refere que os pais têm o direito e o dever de 

educar os seus filhos e, no que concerne à educação, defende a cooperação entre o Estado e 

as famílias. De imediato, surge o Decreto-Lei n.º 769-A/76 – Regulamentador da gestão 

das escolas. Este constitui o primeiro documento legislativo a autorizar a presença dos pais 

na escola, em circunstâncias de alguma forma excepcionais. Em 1977, através da Lei n.º 

7/77, surge a primeira lei das Associações de Pais.14 O Decreto-lei n.º 542/79, Estatutos 

dos Jardins-de-infância, é um dos documentos que faz referências à relação jardim-de-

infância – família–comunidade.  

Com a aplicação de despachos legislativos sobre a autonomia dos estabelecimentos 

de ensino, reconheceu-se a importância e criaram-se condições para um maior 

envolvimento e participação das famílias na vida escolar. Assim, com a aplicação do 

Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, os pais surgem investidos de novas 

responsabilidades e novos poderes, sendo-lhes concedida a possibilidade de participarem 

na tomada de decisões em órgãos determinantes tais como, Conselho Pedagógico e 

Assembleia de Escola. Também lhes é garantida a participação na elaboração do projecto 

educativo do estabelecimento, em actividades em regime de voluntariado, dar parecer 

sobre o horário de funcionamento e, sob a orientação da direcção pedagógica, em 

actividades educativas de animação e de atendimento (Lei n.º5/97 e Decreto-Lei n.º 

147/97). 

A nível europeu também se colocam desafios à investigação e às políticas 

educativas, identificados no estudo da OECD (1997), e que têm a ver, essencialmente, com 

a optimização e a participação das famílias na vida escolar. 

Tendo em conta o enquadramento legal do nosso sistema educativo, podemos dizer 

que estão criadas as condições legais para as famílias participarem na vida das escolas 

(Marques, 2001:16). No entanto, por vários motivos, muitas das famílias não participam 

nas actividades da escola. Em consequência dos seus horários de trabalho, os pais vêem-se 

impossibilitados de participar na vida da mesma, tal como as famílias de baixo estatuto 

socio-económico que também se isolam das actividades realizadas nos estabelecimentos de 

educação. 

                                                 
14 Relativamente ao enquadramento legal das competências e participação dos pais/encarregados de educação 
na vida da escola, bem como das associações de pais, abordaremos em profundidade esta questão, no capítulo 
4 - Organização e Funcionamento da Componente de Apoio à Família. 
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 Ainda, segundo Marques (1998:38) são necessários projectos de inovação 

educativa, dirigidos às famílias, para se envolverem e participarem na vida da escola. É 

necessário criarem-se estruturas que facilitem a formação de redes de apoio, que incluam 

as crianças, as famílias e outras instituições da comunidade. Os pais têm necessidade de 

informação e de conhecimentos para serem capazes de exercer funções educativas em casa 

e na escola.  

 Hoje em dia, vivemos tempos de mudança. No entanto, estas alterações não podem 

deixar de afectar duas instituições fulcrais da nossa sociedade: a Escola e a Família.  

A relação escola-família é uma realidade existente em todas as escolas, ainda que a 

sua realização em termos de envolvimento ou colaboração só se verifique numa pequena 

percentagem das mesmas. Segundo alguns autores, o envolvimento dos pais nas escolas 

portuguesas é diminuto. Barroso (1998:12), refere que “Em Portugal, e ao nível do 

estabelecimento de ensino, a participação dos pais ainda é, em geral, muito limitada”. A 

sua participação está restrita à sua presença em alguns órgãos e no direito a serem 

informados sobre a escolarização dos seus filhos. 

De um modo geral, parecem ser evidentes as vantagens das relações entre a escola 

e a família. Família e escola têm, na educação da criança, um lugar de encontro. A acção 

educativa dos pais e da escola pode ser coincidente ou complementar (Diez, 1982:10). 

 Como refere Diez (1989:120), é necessário que haja muita compreensão entre 

família e escola. É dialogando que se estabelecem inter-relações com a escola-família, ou 

seja, que se estabelece uma relação vital. 

 Carvalho (2000:69) refere que “qualquer encarregado de educação seja de que tipo 

for, espera uma atitude de protagonismo, por parte da escola. A escola espera colaboração, 

participação, capacidade de iniciativa, isto é, protagonismo por parte do “pai parceiro”15, 

assim como espera resistência ou distância em relação ao projecto que propõe, por parte do 

“pai indiferente”16.   

 Segundo Marques (1993d:118), existem diversos tipos de relações escola-família. 

Todos eles oferecem vantagens para os pais, os professores e os alunos.  
                                                 
15 Stoer e Cortesão (1998), citados por Carvalho (2000:68), entendem por “pai parceiro”, aquele que 
apresenta uma proximidade cultural e linguística com a escola, que valoriza a escolaridade dos educandos e 
que, por isso mesmo, vai espontaneamente à escola, sendo prestável e participativo. 
16 Os mesmos autores referem-se ao “pai indiferente ou oposto”, como sendo aquele encarregado de 
educação que apresenta uma distância em relação às normas culturais e linguísticas da escola, que revela 
alguma hostilidade e maior número de ausências do que presenças, atribuindo, por isso, pouca importância ao 
papel da escola. Também referido em Silva e Stoer (2005:22) e Stoer e Cortesão (2005:75). 
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 Os diferentes tipos de relação podem assumir as seguintes formas: 

• A família tem por obrigação assegurar as condições básicas de apoio às 

aprendizagens escolares, mas quando tal se mostrar impossível, a escola deve 

accionar os mecanismos de acção social que poderão complementar a sua 

acção. 

• A escola tem por obrigação comunicar com os pais para os manter 

informados sobre os progressos e dificuldades dos alunos. Essa comunicação 

pode ser realizada de diversas formas: reuniões formais, encontros isolados, 

entrevista, envio de postais, uso de telefone, da caderneta escolar e do caderno 

diário. 

• O trabalho voluntário dos pais, em benefício da escola, ao ajudar na 

preparação de festas, visitas de estudo e outras actividades da escola. 

• A participação na tomada de decisões ao nível do estabelecimento de ensino 

ou nos órgãos de educação, tais como: associações de pais, conselho 

pedagógico e assembleia de escola. 

• A colaboração e intercâmbio com outras instituições comunitárias. 

 Sousa (1998:148) refere que as vantagens da criança nesta relação são várias: 

beneficiará no seu aproveitamento, os pais sentem-se competentes e apoiados, o que é 

essencial para se manterem motivados, os professores podem lucrar com esta partilha, e o 

seu trabalho será facilitado uma vez que têm o apoio dos pais. 

 Marques realizou estudos em escolas portuguesas sobre a importância do 

desenvolvimento de parcerias pais-comunidade-escola e apresentou as seguintes 

conclusões: a colaboração entre a família e a escola pode contribuir para fortalecer as 

famílias, de forma a serem capazes de se envolverem no quotidiano da escola e na 

aprendizagem dos filhos; torna a escola mais atenta às necessidades dos pais/famílias; ao 

reestruturarem a sua organização, torna as escolas mais eficazes e eficientes; altera as 

atitudes dos professores face às famílias (Marques, 1994: 369). 

 O envolvimento dos pais na vida escolar constitui uma forma – entre outras – de 

participação do cidadão na vida pública, ou seja, um meio de aprofundar a democracia 

(Silva, 1993:90). 
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 2. A Família, Instituição em Mudança 
 

“Amar e ser amado: eis a família” 
Chombart de Lauwe  

 
 
A noção de família deriva do vocábulo de origem latina – “famulus” – que significa 

servidor17. 
Na época da Roma Antiga, predominava uma estrutura familiar patriarcal em que 

um amplo número de pessoas se encontrava sob a autoridade do mesmo chefe. Na Idade 

Média, as pessoas começaram a estar ligadas por vínculos matrimoniais, formando novas 

famílias.  

Entre o século XVI e o século XVII, o conceito de família distinguia as ideias de 

residência comum e de parentesco. Só no século XIX é que as noções de coabitação e de 

parentesco próximo foram reunidas dando origem ao conceito tal como hoje é 

habitualmente definido. 

Actualmente, o termo família é aplicado em diversos contextos. Em sentido lato, 

por família entende-se o conjunto de pessoas ligadas entre si pela união do casamento ou 

pela filiação. 

Deste modo, a estrutura familiar compõe-se de um conjunto de indivíduos com 

condições e em posições, socialmente reconhecidas. A família pode então, assumir uma 

estrutura conjugal, que consiste num homem, numa mulher e nos seus filhos, biológicos ou 

adoptados, habitando num ambiente familiar comum.  

Existem também famílias com uma estrutura monoparental18, estas são uma 

variação da estrutura nuclear tradicional, devido a fenómenos sociais, como o divórcio, 

óbito, abandono de lar, ilegitimidade ou adopção de crianças por uma só pessoa. 

O sentido restrito do termo família, e o que é mais utilizado nos dicionários, diz 

respeito a pessoas que habitam sob o mesmo tecto. Particularmente, o pai, a mãe e os 

filhos. Relativamente a este assunto, (Diogo, 1998:39) refere que «de entre as 

características mais comuns de “família”», destaca-se a convivência familiar, isto é, viver 

em conjunto debaixo do mesmo tecto. Refere ainda que a “co-residencialidade e a partilha 

                                                 
17 Este termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social (“escravo doméstico”) que 
surgiu entre as tribos latinas, ao serem introduzidas na agricultura e também para a escravidão legalizada. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia#Conceito_de_fam.C3.ADlia. 
18 O conceito de família monoparental refere-se principalmente a situações de coabitação familiar provocadas 
pelo aumento do divórcio. 
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de recursos comuns constituem, face aos objectivos (…) a definição do conceito de 

família”. 

Consoante a origem, designamos por família de procriação, aquela a que o sujeito 

pertence por nascimento e família de orientação, aquela que surge pelo seu casamento 

(Barata, 1990:46). As formas de família diferenciam-se também em função do número de 

gerações presentes sob um mesmo tecto. Quando a família apenas compreende os pais e os 

seus filhos não casados designamos por família restrita. Sempre que, numa mesma 

residência coabitam diversas gerações (ascendentes, descendentes, colaterais) estamos 

perante uma família extensa. Esta designação também é empregue nas situações em que, 

embora não se verifique a coabitação, a proximidade (vizinhança) é tal que permite o 

relacionamento próximo e a colaboração na realização de tarefas de interesse comum. Esta 

terminologia também se aplica, por exemplo, nos casos em que “vários membros de uma 

família são accionistas da mesma empresa” (Barata, 1990: 48). 

As mudanças que têm ocorrido na sociedade, também modificaram 

terminantemente o modo de funcionamento das instâncias tradicionalmente ligadas à 

socialização das crianças, designadamente, a família e a escola (Montandon, 1987) e 

induziram alterações no sistema de representações sociais da própria socialização das 

crianças, no conceito de infância e na concepção da educação.  

Hoje, muitos adultos continuam a recordar a imagem de que a educação das 

crianças, na primeira infância, era da responsabilidade quase exclusiva da família, 

destacando-se o papel da mãe na sua socialização primária19. O indivíduo, no seio familiar, 

assimila atitudes, normas de conduta social, sistema de crenças e valores da comunidade 

familiar, estabelece diversos tipos de relações com influências particulares, em permanente 

interacção, que, progressivamente, o vão socializando. A família transmite aos filhos uma 

herança genética, social e cultural que traduz o tipo de socialização exercida sobre os 

mesmos. Com efeito, “os que se distribuem segundo o nascimento pelas diferentes classes 

sociais são, em larga medida, socializados em diferentes sub-culturas, nas quais há padrões 

de aprendizagem também diferentes” (Musgrave, 1979:95). 

Contudo, a situação alterou-se. A socialização que ocorre na família alargou-se para 

além da socialização primária e acompanha a socialização que acontece noutros contextos 

                                                 
19 Tradicionalmente, a socialização primária é entendida como a que ocorre no início da vida de cada 
indivíduo, no seio familiar; enquanto que a socialização secundária ocorre posteriormente e corresponde ao 
que acontece no quadro da instituição escolar. 
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educativos20. “Na família, a criança adquiriu um lugar central em termos instrumentais e 

afectivos. Numa nova ordem social em que o capital escolar passou a ser o modo legítimo 

de transmissão familiar da herança social, aspectos instrumentais, como a trajectória 

escolar dos filhos, tornaram-se lugar de uma forte mobilização parental” (Diogo, Serpa, 

Caldeira, Moniz e Lopes, 2002: 285).  

A família tradicional, entre outras, tinha funções de produção, económica, de 

protecção, religiosa, sexual, afectiva, procriação, educação das crianças. Com a 

industrialização, os homens tornam-se trabalhadores fabris pelo que por vezes têm que se 

deslocar do seu núcleo familiar. Por sua vez, as mulheres com encargos familiares, filhos e 

idosos ficam mais próximos de casa, com tarefas informais. Nesta fase é evidente a divisão 

dos deveres e espaços entre homens e mulheres.  

 Na década de 30, no Ocidente, apenas uma minoria de mulheres estava empregada. 

Contudo, esta situação alterou-se com a Segunda Grande Guerra, uma vez que, com a ida 

dos homens para o campo de batalha, foi necessário as mulheres trabalharem fora de casa. 

A partir da década de 60, cada vez mais as mulheres entram no mercado de 

trabalho, proporcionando-lhes uma maior autonomia. Entretanto, as alterações 

demográficas que surgiram nos países industrializados e a crise social e cultural, associada 

ao aumento do desemprego, pobreza, marginalização, induziram profundas alterações no 

núcleo familiar: aumenta a prática dos divórcios e aumenta também o número de famílias 

monoparentais.  

Actualmente, são vários os constrangimentos que se colocam à família. A 

progressão na carreira e, ainda, a menor dependência do apoio inerente às relações de 

parentesco, pode contribuir para a diminuição de laços de parentesco21. 

A profissionalização de ambos os cônjuges pressupõe um reajustamento na 

repartição de papéis. Este facto leva a que haja consolidação e relações de 

complementaridade entre marido e mulher, mas na verdade este processo decorre muito 

lentamente. Devido à mentalidade de costumes, comummente é a mulher (mãe) que 

desempenha, quando necessário, contactos com a escola e com as actividades recreativas 

                                                 
20 A segunda socialização da criança é a escola, local onde ela vai adoptar determinado tipo de 
comportamento, regulado pela classe social (Santos, 1994:138). 
21 Facto que caracterizava a família rural alargada. 
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frequentadas pelos seus educandos, participação na vida escolar e noutras actividades da 

comunidade22. 

A falta de emprego e o aumento da urbanização são também constrangimentos para 

as famílias. Cada vez mais cedo, as crianças são integradas nas “instituições”23. É de 

salientar que em Portugal, na década de 90, aumentou o número de famílias monoparentais 

e o número de nascimentos fora do casamento.  

A família é uma realidade de ontem, de hoje e de amanhã, ela não se fecha a si 

mesma, pelo contrário procura interagir e adaptar-se às constantes transformações sociais. 

Na sociedade urbana e industrializada, à medida que o papel da família diminui, a escola 

vê a sua missão acrescida, com novas responsabilidades educativas de “substituição” da 

família24 (Marques, 1997:20).  

A família tem sofrido alterações ao longo dos tempos, porque a sociedade tem 

assumido algumas das suas funções iniciais, no entanto, a família está intrincada ao ser 

humano e enquanto este existir esta existirá também, essencialmente justificada pelo facto 

de existiram funções que a família desempenha e que nenhuma outra instituição poderá 

desempenhar. 

Musgrave (1972:17) citado por Cabanas (1989:425) afirma que “a família chegou a 

considerar-se como um instrumento muito especializado cuja missão é ministrar o afecto 

que ajuda a garantir a estabilidade emocional necessária para os homens e mulheres que 

querem realizar com plenitude a sua existência num mundo moderno” (a tradução é nossa). 

Parece, então, que a função afectiva da família é insubstituível e, dentro desta, está a 

função educadora. Esta educa em vários níveis e sobre aspectos múltiplos da 

personalidade. Os níveis mais superficiais são precisamente os que se podem confiar a 

outras instituições, nomeadamente à escola (educação intelectual, cívica, estética, etc.). 

Hoje as suas funções dependem também das funções de outras instituições sociais 

(empresas, tribunais, lares, segurança social,...) e deduz-se que este processo irá evoluir em 

crescendo. Mas, outras funções permanecem apesar das mudanças ocorridas. Funções 

                                                 
22 Apesar de na Constituição da República (1976), no seu art.º13.ª referir que, estabelecem a igualdade de 
direito para todos os cidadãos independentemente da “ascendência, sexo, raça, (…) situação económica ou 
condição social”. Na verdade, esta igualdade de direitos nem sempre é respeitada. 
23 Entende-se por instituições as creches, jardins-de-infância, escolas. 
24 A razão principal porque a escola se vê obrigada a desempenhar novas funções é a falta de tempo, de 
disponibilidade e saber das famílias. As famílias da classe média solucionam o problema recorrendo às 
escolas privadas ou contratando, explicadores. As famílias mais carenciadas estão impedidas de recorrer a 
esta solução. Só a escola pode resolver o problema destas famílias (Marques, 1997:16). 
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como o afecto e o amor, dificilmente sairão do seu âmbito e estas são as forças da família 

moderna; o afecto torna-se o principal motivo pelo qual se constituem as famílias, com 

apenas um senão: quando o afecto desaparece ela facilmente se desfaz. 

Todos os países da União Europeia defendem algum envolvimento dos pais e 

subscrevem a ideia de que a família é a primeira e a mais importante estrutura educativa. 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, a família e o 

estabelecimento de educação pré-escolar são dois contextos sociais que contribuem para a 

educação da mesma criança. Importa, por isso, que haja relação entre estes dois sistemas. 

Entendemos família como o primeiro núcleo de pessoas onde o indivíduo inicia as 

suas experiências de interacção.  

Para Musgrave (1979) “ a família é um núcleo de importância preponderante na 

aprendizagem do indivíduo”. Ainda de acordo com o mesmo autor, a família representa 

uma instituição social poderosa, responsável pela estruturação de crenças e 

comportamentos dos seus membros e se o desenvolvimento do indivíduo não depende 

apenas da acção da família, podemos, no entanto, dizer que cronologicamente entre os 

agentes socializadores do indivíduo, a família ocupa o primeiro lugar. 

“A família aparece-nos, antes de mais nada, como meio por excelência, onde, não 

obstante as insuficiências relativas ao mundo físico e social que a cerca, a criança pode 

viver e iniciar-se para a vida (…) nenhuma outra instituição pode preencher esta função.” 

Osterrieth (1975:12). 

É no meio familiar que a criança começa a amar e a ser amada, mesmo sem saber 

distinguir estas duas palavras. Ainda segundo Osterrieth, a família será, um meio afectivo, 

carinhoso, e como tal será a escola dos afectos. O autor refere que “a função da família 

junto da criança ultrapassa em muito o domínio da educação elementar… A família é o 

ponto de inserção da criança na sociedade e na cultura”. 

A família é um espaço privilegiado de suprimento de necessidades básicas e de 

mediação entre o indivíduo e o meio, sendo, sem dúvida, um sistema natural importante na 

vida dos indivíduos. “A família, em Portugal, é vivenciada como um valor central, a quem 

sempre foi entregue a responsabilidade quase exclusiva da educação das crianças 

pequenas” (Sarmento, 2005:54). 
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Não podemos ignorar que a família contemporânea desempenha um papel 

fundamental no processo educativo dos seus filhos. Apesar das suas diferenças, todas as 

famílias querem o bem-estar dos filhos, embora nem sempre compreendam as escolas que 

os filhos frequentam e muitas vezes nem sabem o que devem fazer para ajudarem as 

crianças a crescer a aprender de uma forma saudável (Marques, 1993c:107). 
 
 3. A Escola/Jardim-de-Infância  
 

 A educação sempre existiu. Inicialmente exercida pela família, evoluiu para a 

diferenciação de tarefas e funções, passando a assumir uma forma mais institucionalizada, 

que culminou numa diferenciação institucional, a qual designamos por “Escola”. Assim, o 

aparecimento da escola enquanto instituição educativa é o resultado de um longo percurso 

que se iniciou com a educação familiar. 

 Depois da família, a escola é o agente mais importante de socialização da criança. 

Com a entrada na escola, a criança entra num contexto mais amplo, diferente do meio 

familiar, vivido até então (Di Giorgi, 1975:82). No entanto todos sabemos que nos dias de 

hoje as crianças frequentam cada vez mais cedo a “escola”, ou seja, a creche e o jardim de 

infância, embora ainda haja crianças cujo primeiro contacto com a escola é o 1.º CEB e 

este é também o local onde fora do meio familiar se estabelecem outras relações e outras 

experiências mais amplas. “A escola substitui, ou melhor, completa a educação social e 

cultural recebida na família” (Mollo, 1979:123). 

Como instituição, a escola faz parte de um sistema de acção a que designamos por 

sistema educativo. É legitimada pelo poder político e pelo jogo das relações sociais que, 

em cada época, lhe impõem, valores, regras e normas. 

Segundo Nóvoa (1992: 16), as “escolas constituem uma territorialidade espacial e 

cultural, onde se exprime o jogo dos actores educativos internos e externos” formando um 

“sistema de interacção caracterizado por determinados estatutos, papéis e regras de 

funcionamento (formal e informal)”. 

 Lima (1998:41) diz que “convém recordar que a escola surge como uma extensão 

da família25 e que, sobretudo a escola pública, teve (e tem ainda) como uma das suas 

funções alargar e complementar o papel educativo da família, através de processos 
                                                 
25 E daqui releva uma das suas dimensões institucionais de que podem resultar algumas dificuldades de 
apreensão da escola como organização. 
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organizativos que conferiram ao estado maior controlo sobre a educação da geração 

jovem”. 

Para Berta Macedo (1995:68), a escola é “ uma organização com características 

próprias, sistema local de formação e aprendizagem, constituído por alunos, professores, 

pais/encarregados de educação, representantes do poder autárquico, económico, e social 

que compartilhando uma herança comum, constituem um todo, com características 

específicas e com uma dinâmica própria”.  

Neste sentido podemos dizer que o entendimento das escolas enquanto sistema 

pressupõe a participação de todos os que fazem parte da escola enquanto organização. 

Ainda de acordo com Quintana-Cabanas (1989:455-6), “a escola responde à 

necessidade social de transmitir a cultura às jovens gerações e de socializá-las, integrando-

as na colectividade (comunidade) e preparando-as para desempenhar um papel activo nela. 

Responde também à necessidade de cada indivíduo de receber esses benefícios” (a 

tradução é nossa). 

Petitat (1989:323) refere que “a escola é uma instituição educativa especializada e 

distingue-se nisso da família, dos clãs familiares, dos locais de trabalho, das comunidades 

profissionais, das associações e agrupamentos de todo o tipo que, também eles, educam as 

novas gerações e reeducam os adultos. O ensino é um ramo da divisão social do trabalho 

que se impõe desde que certas condições sejam satisfeitas” (a tradução é nossa).  

Quanto à designação de escola, entendemo-la como uma organização indispensável 

ao indivíduo dos tempos modernos como forma de enriquecimento das experiências de 

socialização e da dinâmica das relações interpessoais. A escola deve ter como tarefa 

aprofundar e alargar os valores da criança previamente desenvolvidos no contexto da 

família (John Dewey, citado por Mary Hohmann e David Weikart, 1997).  

Em nosso entendimento, e de acordo com o mencionado, o papel da escola deve ser 

o de facilitador da função educativa, a escola deve abrir-se à comunidade porque também 

ela facilita o processo educativo. Na escola devem ser valorizados os saberes de todos: 

professores, alunos, pais e outros intervenientes da comunidade educativa, onde têm lugar 

agentes formais e informais de educação e onde os profissionais da educação dão as mãos 

a agentes comunitários com capacidade de intervenção no acto educativo, em sentido 

amplo (Marques: 1993c:111). 
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O jardim-de-infância é a instituição privilegiada da educação pré-escolar26 e a mais 

frequentada pelas crianças dos 3 aos 5 anos. Presta serviços vocacionados para o 

desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe actividades educativas podendo também 

oferecer actividades de apoio à família. De acordo com as disposições legais, todos os 

jardins-de-infância têm obrigatoriamente que funcionar cinco horas de componente 

educativa27. É um estabelecimento que presta serviços vocacionados para o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança. É um espaço pensado e organizado em 

função das crianças e adequado aos seus interesses e necessidades. 

 O jardim-de-infância em resultado das mudanças ao nível da organização do 

trabalho nas sociedades modernas surgiu como espaço de atendimento às crianças, ou seja, 

como uma resposta às necessidades das famílias. O facto das mulheres começarem a 

trabalhar fora de casa e o recurso à família alargada, avós, tios, primos, ser cada vez menos 

possível, porque cada vez mais as crianças vivem em famílias nucleares, muitas vezes 

distante dos locais onde vivem os membros da família alargada, aumentou a procura social 

de guarda das crianças. 

Segundo Correia (1981:163), “O Jardim Infantil é para as crianças que o 

frequentam, para os seus pais, para os educadores, para a comunidade em geral”. 

Assim, podemos dizer que o jardim-de-infância é o espaço de transição entre a 

família e a escola e também é o local privilegiado para a realização da educação pré-

escolar. 

Segundo vários autores, a frequência de um jardim-de-infância é inevitavelmente 

uma mais valia para o sucesso escolar de uma criança, isto porque, quando esta chega à 

escola já ouviu, contou e recriou uma imensa quantidade de histórias, aprendeu a trabalhar 

sozinha e em grupo, aprendeu a partilhar os seus conhecimentos, as suas dúvidas e as suas 

descobertas, desenvolveu a sua auto-estima, desenvolveu a sua criatividade e tantas outras 

                                                 
26 É de salientar que não existe nenhuma diferença entre jardim-de-infância e Estabelecimento de Educação 
Pré-Escolar. São precisamente a mesma coisa. “Ao longo dos anos e, mesmo, presentemente, encontramos 
formulações diversas para o mesmo serviço destinado a crianças entre os 3 e os 6 anos: jardim-de-infância, 
estabelecimento de educação pré-escolar, classes de educação pré-escolar, classes infantis, classes pré-
primárias, etc.” (Ministério da Educação, 1997).   
27 As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, introduzidas a nível nacional, determinam que 
todos os jardins-de-infância, quer os que se encontram sob a tutela do Ministério da Educação, quer os que 
são tutelados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade, devem ter uma vertente educativa. As 
Orientações Curriculares constituem um conjunto de princípios para apoiar o educador nas decisões sobre a 
prática, ou seja, para conduzir o processo educativo a desenvolver com as crianças in preâmbulo do 
Despacho n.º 5220/97, de 4 de Agosto. 
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coisas, que vão permitir uma maior facilidade nas aprendizagens formais da escola ou seja 

um caminho para o sucesso escolar. 

Perante a descrição do conceito de Jardim-de-infância e do seu aparecimento entre 

nós, somos colocados face a dois outros conceitos: o conceito de Pré-Escolar e o conceito 

de Educação de Infância. Estes dois conceitos, embora designando a mesma realidade, não 

têm a mesma consensualidade, parecendo esconder alguma ambiguidade e também 

exprimir diferentes concepções de criança e de orientação pedagógica (Homem, 2002:23). 

Assim, podemos considerar estes dois conceitos, segundo Lopes da Silva (1981), 

citada por Homem (2002:23), como sendo: “A educação pré-escolar uma extensão para 

baixo do ensino elementar pondo o acento no seu carácter preparatório para a escola 

enquanto que a educação de infância é vista como centrada no desenvolvimento da criança 

e uma resposta especifica às suas capacidades e necessidades”. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo – LBSE (Lei nº 46/86, 14 de Outubro) e a 

Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar - LQEPE (Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro), 

consideram que a Educação Pré-Escolar (EPE) se destina a crianças com idades 

compreendidas entre os três anos e a idade de ingresso no ensino básico. Esta é a primeira 

etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo complementar 

da acção educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita colaboração, 

favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança tendo em vista a sua 

plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

O jardim-de-infância é um espaço educativo pensado para as crianças, mas é 

também um espaço dos pais/encarregados de educação, aberto e receptivo à família e à 

restante comunidade educativa. Este é organizado em função da criança e adequado às 

actividades que nele se desenvolvem. Oferece condições que permitem à criança descobrir 

e relacionar-se com o mundo à sua volta.  

O jardim-de-infância deverá estar integrado na comunidade e deverá desenvolver 

interacções com todas as estruturas dessa comunidade no sentido do bem-estar e 

desenvolvimento de cada criança e sua família. Este é também um local de aprendizagem 

de desenvolvimento, o que implica uma organização e gestão dos tempos, espaços, 

matérias e equipamentos. Implica ainda a planificação da acção pedagógica e a 

dinamização do trabalho com as famílias e com a comunidade alargada. 
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O Relatório Preparatório de “A Educação Pré-Escolar e os Cuidados para Infância 

em Portugal”, do Ministério da Educação (2000:128), define jardim-de-infância do 

seguinte modo: “ Emprega-se por vezes a palavra “escola” neste sentido o que pode induzir 

em erro. Trata-se fundamentalmente de centros para crianças dos 3 aos 5 anos, sem 

existência de lições com carácter formal, mas onde as crianças e adultos são 

supervisionados por pessoal especializado e criadas num ambiente de incentivo 

educacional; através de um misto de “auto descoberta” e comunicabilidade com outras 

crianças e adultos, podem alargar a sua escala de experiências e desenvolver aptidões 

características”. 

Formosinho (1996) salienta que Jardim-de-infância é um termo genérico usado por 

estabelecimentos educativos e ligados à infância. Refere ainda a grande variedade que 

existe nomeadamente no âmbito das modalidades que prestam cuidado às crianças e a 

heterogeneidade da qualidade dos serviços prestados.  

 
 4. Parcerias Educativas e Articulação Comunitária 

 

A participação na organização escolar inclui formas de relacionamento entre a 

escola e a comunidade que pressupõem modelos de parceria e exigem a partilha de saberes, 

poderes e o exercício de tomadas de decisão28. Os vários parceiros podem decidir em 

função dos problemas e das especificidades dos contextos locais e procurar as melhores 

soluções para se proporcionar um melhor ensino e garantir aprendizagens de melhor 

qualidade. Neste contexto, os pais fazem «parte de uma mesma “comunidade educativa” e 

entre eles poderão ser encontrados “representantes qualificados para integrarem as diversas 

estruturas de decisão” (Barroso, 1996) de modo a assumirem um importante papel como 

co-decisores no plano da gestão escolar (Formosinho, Fernandes e Lima, 1988), 

contribuindo para uma escola mais exigente e mais adequada nos serviços que presta.   

Para além da escola e da família, outros agentes há que desempenham um papel 

fundamental. São eles o grupo de colegas e amigos, as associações e as organizações bem 

como a própria comunidade local, os meios de comunicação social (Arroteia, 1998:27), 

que vão permitindo criar uma versão da realidade social no espírito da geração seguinte 
                                                 
28 Esta permeabilidade permite assegurar a “interligação com a comunidade mediante adequados graus de 
participação dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias, de entidades representativas das 
actividades sociais, económicas e culturais e ainda de instituições de carácter científico” (nº 2, artigo 43º da 
LBSE). 
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que pode estar em consonância com a dos adultos ou, nalgumas dimensões, apresentar 

relativamente aos seus critérios (Musgrave, 1979:33). O grupo de colegas é um forte 

agente de socialização das crianças, quer pelas suas próprias características, quer por 

alguns critérios socialmente aceitáveis. Também os meios de comunicação de massa 

contribuem para a socialização da criança. Estes proporcionam às crianças informação, 

divertimento e modelos de papéis aparentemente com grande influência sobre elas 

(Musgrave, 1979:37). 

Também o modelo de escola cultural é o que melhor se ajusta à necessidade de 

parceria da escola com as famílias e a comunidade. A escola cultural é, por definição, uma 

escola produtora de culturas, que se baseia na autonomia do estabelecimento escolar e na 

noção de parceria. Esta escola defende que o sucesso educativo para todos só é possível 

com a participação e colaboração de todos, através de parcerias. Neste modelo, são 

valorizados os saberes de todos: professores, alunos, pais e outros agentes educativos. A 

escola cultural favorece a participação dos pais (Marques, 1997c:110). 

São as mudanças sociais que conduzem, normalmente, ao aparecimento da 

necessidade de criar uma legislação que as enquadre, ou até, em muitos casos, legitime o 

que na prática já foi emergindo e se foi estruturando, habitualmente de modo informal. 

Para Pedro Silva, as “estruturas organizacionais”contribuem para o aparecimento e 

desenvolvimento de “práticas organizacionais; nomeadamente no respeitante à relação 

escola-família”, o que nos leva a acrescentar que parcerias previstas e organizadas levarão 

a práticas educativas mais adequadas e predestinadas a maior sucesso.  

Segundo Davies, Marques e Silva (1997), a parceria entre a escola e a família 

parece implicar necessariamente uma mudança nas atitudes, tornando-se a missão de 

educar, uma partilha entre todos: professores, pais e comunidade. Para tal existem alguns 

pressupostos que estes autores consideram essenciais: 

- gestão de espaços curriculares a nível local;   

- inclusão de elementos das culturas de todos, respeitando o currículo nacional da 

cultura dominante; 

- aumento da comunicação com as famílias como preconizam as escolas eficazes; 

- colaboração com serviços de saúde e segurança social locais (criação de redes de 

suporte para alunos/famílias); 

- procura de fontes alternativas de financiamento (na comunidade); 
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- liderança eficaz na escola; 

- adesão dos professores e estabilidade num quadro de escola; 

- controlo local dos recursos partilhado por todos: gestores, professores, pais e 

autarquia; 

- regras claras, sem confusão no desempenho nos papeis de cada um; 

- partilha de poderes com a participação de todos agora que os pais têm acento nos 

órgãos de gestão da escola. 

Na educação pré-escolar, a comunidade é chamada a participar na definição da 

política educativa do estabelecimento, explicitamente, no caso da componente de apoio à 

família. A contribuição de outras instituições e serviços locais, tais como autarquias, 

associações culturais e recreativas, centros de recursos, entre outros, contribuem para 

diversificar e enriquecer também a componente lectiva das crianças.  

As parcerias eficazes são geradas numa perspectiva de desenvolvimento pessoal e 

social, mudando de conteúdos e de formatos desde o jardim-de-infância até à escola 

secundária, e adaptando-se às diferenças étnicas e culturais (Davies, 1994:387). Estas são 

necessárias e enriquecedoras para o desenvolvimento e bem-estar das crianças. Qualquer 

instituição pública ou privada da rede nacional pode realizar acordos com as instituições e 

serviços locais para enriquecer as suas actividades. A ligação da escola a parceiros surge 

como forma privilegiada de actuação para responder a questões e solicitações do exterior. 

A colaboração da escola com parceiros não lhe retira o seu papel central. 

 “O conceito de comunidade envolve simultaneamente a noção de área social e a 

ideia de uma ligação natural ou espontânea entre as pessoas, de uma relação social assente 

no sentimento de participação em uma unidade colectiva bem diferenciada” (Barata, 

1990:245). Ainda segundo o mesmo autor, “na literatura das ciências sociais a comunidade 

é umas vezes a pequena aldeia ou o pequeno bando nómada ou ainda a vizinhança restrita 

dentro de um agregado mais vasto”. Esta definição pode abranger o bairro ou a vizinhança 

dentro de uma cidade. 
“Não é fácil definir o conceito comunidade. Alguns autores referem-se ao conceito 

como o agregado dos intervenientes e características de uma escola ou de um bairro.” 

(Marques, 1993b:59). No entanto, Marques reconhecendo que esta definição é muito 

limitada, descreve comunidade como o sistema ecológico formado pela escola, as famílias, 
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o bairro, as instituições locais e as relações de vizinhança, com aptidão para trabalhar com 

as crianças. 

Na tentativa de clarificar o conceito, apresentamos os seguintes significados: 

- Comunidade local – É a realidade física e humana circundante à escola, espaço 

 geográfico. No caso da LBSE, julgamos ser este o termo utilizado; 

- Comunidade escolar – Tendo como referência o espaço físico que identifica o 

 estabelecimento de ensino, a comunidade escolar é constituída por todos os 

 elementos humanos que interagem nesse local, que são diferentes entre si, 

 embora tenham aspectos comuns; 

- Comunidade educativa – Este conceito surge enquadrado num discurso 

 político, e é essencialmente a comunidade escolar acrescida de um sentido de 

 comunidade entre os seus membros, mobilizados pela definição e realização de 

 um projecto educativo comum; 

- Escola comunitária – Esta, insere-se no âmbito da educação comunitária e tem 

 como objectivos responder às necessidades do meio (Costa, 1989:8). 

Segundo Sousa (1997:15) “A comunidade educativa é também, um sistema com 

todas as características que lhe são próprias. Trata-se de um todo, mais do que a soma das 

partes, transformando-se num espaço rico onde o sujeito se desenvolve e aprende. 

Encontrar consenso entre os vários autores na definição de comunidade não é tarefa 

fácil, porém, a noção de escola como comunidade educativa, preconizada na Lei de Bases 

do Sistema Educativo (LBSE), relaciona-se com a ideia de que a escola passou a ser o 

local onde estão presentes agentes formais e informais de educação e em que os pais são os 

agentes educativos não profissionais a privilegiar, quer no âmbito da componente lectiva, 

quer no âmbito da componente não lectiva (Marques, 1993c:111). Neste contexto, o papel 

tradicionalmente atribuído à escola foi sujeito a redefinições e actualizações. A sua acção 

educativa não se limita à educação e à socialização. É mais alargada. Ela deve preparar, 

não só para o desenvolvimento económico, mas também para a cidadania e para a defesa 

dos indicadores indispensáveis ao desenvolvimento humano. Desta forma, cabe à 

educação: proporcionar saberes científicos e técnicos; tornar o sujeito crítico, responsável, 

conhecedor das suas obrigações e dos seus direitos; permitir que o indivíduo tenha uma 

visão do futuro, em especial na defesa do ambiente e dos elementos indispensáveis à 

qualidade de vida.  
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Actualmente, a educação escolar atende às diferenças individuais, visa o 

desenvolvimento de uma acção concreta no meio e contribui “para o desenvolvimento 

pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos” (nº 4 do artigo 2º da LBSE)29.  

Guerra (2000:37) refere que é preciso amplificar o conceito de comunidade e não 

circunscrevê-lo apenas aos professores. A comunidade educativa é composta pelos 

professores e ainda pelos pais e mães, pelos alunos e pelo pessoal não docente. O autor 

acrescenta ainda que todos ensinam e todos aprendem. 

O modelo de escola cultural, ao abrir as suas portas aos diversos membros da 

comunidade, recusa o modelo de escola tradicional, que se substanciava apenas a uma 

relação professor – aluno (Epstein e Davies, 1989). Este modelo de escola é o que melhor 

se ajusta à necessidade da aproximação pedagógica e vivencial da escola às famílias. Esta 

escola é por definição uma escola produtora de culturas, baseada na autonomia do 

estabelecimento escolar e na noção de parceria, ou seja, onde é possível a colaboração de 

todos e o sucesso educativo para todos. É importante motivar a comunidade para a 

participação na educação, tornando convincente a relação escola/meio. A escola necessita 

de aproveitar os recursos do meio, para promover actividades que envolvam os alunos e as 

famílias.  

A escola tradicional adopta formas de organização e normas de funcionamento que 

a tornam num lugar socialmente neutro, mas que procura ser o suporte das instituições e 

das formas de organização social presente numa determinada sociedade30 (Santiago, 1996: 

18). Neste modelo, a família e a comunidade envolvente são consideradas como elementos 

exteriores à escola e, por conseguinte, afastadas de qualquer tomada de decisão ao nível da 

gestão escolar. A comunidade escolar é restrita aos docentes, aos funcionários e aos alunos 

(Marques, 1997).  

Todos sabemos que a escola, a família e a comunidade são três contextos 

predominantes no mundo da criança e que a parceria escola/família/comunidade pode 

                                                 
29 Na LBSE identificamos três componentes do acto educativo: Instrução, Socialização e Estimulação. A 
primeira componente visa a transmissão de conhecimentos e técnicas; a segunda diz respeito à transmissão de 
normas, valores e crenças, hábitos e atitudes. A Estimulação refere-se à promoção do desenvolvimento 
integral do aluno (intelectual, afectivo, motor e psicológico). 
30 «A escola é entendida como um elemento de suporte de uma “educação nacional”: “Toda a organização 
pedagógica e administrativa da escola do Estado Novo se constitui num todo coerente e fortemente 
articulado, de modo a assegurar a confluência de todas as valências para uma educação nacional» 
(Formosinho e Machado, 1990). 
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constituir um poderoso instrumento para a melhoria da qualidade da aprendizagem e da 

imagem da escola. 

Na abordagem de escola como comunidade educativa, os actores do sistema de 

interacção escolar são todos os intervenientes e interessados no processo educativo.  

Enquanto actores sociais, reconhece-se o papel dos pais como educadores31, na 

medida em que põem “em prática estratégias educacionais na interacção quotidiana com os 

seus filhos” (Silva, 2003: 56). Este reconhecimento permite aos professores verem os pais 

como “mais um recurso da escola”, o que pressupõe a partilha de responsabilidades (Silva, 

2003: 46). A visão dos pais como agentes educativos activos, significa que se reconhecem 

diferenças de competências educacionais entre pais e professores e se realça a 

especificidade inerente aos vários tipos de educação, nomeadamente, a familiar e a escolar. 

Por esta razão, os pais podem desempenhar um importante papel no processo educativo 

formal, enquanto co-educadores (Davies et al., 1989) ou como colaboradores e/ou 

parceiros (Silva, 2003: 55). 

Como assinala Arroteia (1998), a família constitui uma das primeiras instituições 

sociais, a sua importância como factor de educabilidade da criança é essencial, uma vez 

que a sua acção não poderá exercer-se isoladamente, mas sim em sintonia com as restantes 

instituições sociais tais como: as associações, as organizações, a igreja, bem como a 

própria comunidade local. Também, a socialização constitui uma das funções primordiais 

da escola. Davies (1989) refere que as escolas, as famílias e as comunidades devem 

aprender a trabalhar em conjunto.  

Actualmente é difícil negar o papel determinante que a comunidade em geral, e 

especificamente a família, desempenham na escola, papel baseado, não na dependência, 

mas numa cooperação que se torna essencial assegurar. 

De acordo com Arroteia (1991a:50), “estabelecido o diálogo entre a instituição 

escolar e a comunidade local, a escola vê-se envolvida por um cenário diversificado e por 

uma teia de numerosas relações, que a obrigam a reflectir sobre a realidade física, humana, 

económica e social circundante, introduzindo muitas das valências do exterior no seu 

quotidiano”. 

                                                 
31 Os pais-educadores passam a ter um estatuto de igualdade “na base do reconhecimento da posse de 
competências específicas e com algum grau de equidade e/ou complementaridade por parte de cada grupo” 
(Silva, 2003: 57). 
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É de referir que a família e a escola têm a ganhar nesta interacção. Os pais vêem 

valorizado o seu papel e sentem reforçadas as atitudes que facilitam o sucesso educativo 

dos seus filhos. A relação escola-família, para ser mais eficaz, também deve acontecer nas 

organizações que toda a comunidade educativa tem de estabelecer para apoiar as acções 

que são realizadas por cada um dos seus componentes. 

Dentro da comunidade educativa, os pais estão envolvidos acerca do processo 

educativo dos seus filhos, como já foi referido, participam em actividades da escola. 

Forma-se uma comunidade, quando há participação e quando há compromisso. 

 Refere Diez (1989:74) que “O primeiro passo para a comunidade é a participação. 

(…) Participar é tomar parte na vida da comunidade”. Segundo o autor, a primeira 

comunidade em que a criança está inserida é, pela lei da vida, a família. Para além da 

família a criança está inserida noutra comunidade: a vizinhança. 

A escola, no desenvolvimento da sua própria política, pode optar por ser 

interveniente nos mais variados projectos da comunidade e pode criar formas de adoptar 

elementos da comunidade mais intervenientes no processo de educação escolar. A 

colaboração dos pais, e também de outros membros da comunidade, o contributo dos seus 

saberes e competências a desenvolver com as crianças enriquecem as situações de 

aprendizagem.  

O jardim-de-infância deverá estar integrado na comunidade e deverá desenvolver 

interacções com todas as estruturas dessa comunidade no sentido do bem-estar e 

desenvolvimento de cada criança e sua família.  

 

 5. A Ligação entre o Jardim-de-infância e a Família 
 

A educação pré-escolar é reconhecida como sendo uma etapa base para o posterior 

processo educativo. A Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar estabelece, como princípio 

geral, que a “educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida”32. No jardim-de-infância a criança adquire bases fundamentais 

para toda a vida. No entanto, estas bases são criadas no trabalho concertado com a família. 

Esta articulação faz parte integrante do discurso legislativo. 

                                                 
32  Art.º 2.º da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro 
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 A Lei de Bases do Sistema Educativo, no capítulo da organização33, salienta a 

relação educativa com a família. No art.º 4.º, ponto 2, refere: “A educação pré-escolar, no 

seu aspecto formativo é complementar e ou supletiva da acção educativa da família, com a 

qual estabelece estreita cooperação”. Por conseguinte é reconhecido aos pais o direito de 

participação na vida escolar. 

 No âmbito dos objectivos da educação pré-escolar, 34destacam-se, também alguns 

pontos referentes a esta questão: “Fomentar a integração da criança em grupos sociais 

diversos, complementares da família, tendo em vista o desenvolvimento da 

sociabilidade”35; “A prossecução dos objectivos enunciados far-se-á de acordo com os 

conteúdos, métodos e técnicas apropriados, tendo em conta a articulação com o meio 

familiar”36; “A frequência da educação pré-escolar é facultativa, no reconhecimento de que 

à família, cabe um papel essencial no processo da educação pré-escolar”37. 

 Do mesmo modo a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar38, especifica formas de 

cooperação, tais como: “Desenvolver uma relação de cooperação com os agentes 

educativos numa perspectiva formativa”39; “Participar, em regime de voluntariado, sob a 

orientação da direcção pedagógica da instituição, em actividades educativas de animação e 

atendimento40”. 

 O Decreto-Lei n.º 115 – A/9841 faz também referências à representatividade dos 

pais na Assembleia de Escola42 e no Conselho Pedagógico43. No mesmo diploma, no ponto 

1, do art.º 36.º, organização das actividades de turma, é exposto o seguinte: “Em cada 

escola, a organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades a desenvolver com 

as crianças ou com os alunos pressupõe a elaboração de um plano de trabalho, (…) 

destinadas a promover a melhoria das condições de aprendizagem e a articulação escola-

família”. 

                                                 
33 LBSE, Capítulo II -  Organização do sistema educativo. 
34 LBSE – Capítulo II, Secção I – Educação pré-escolar. 
35 LBSE – Alínea e), do ponto 1, do art.º5.º 
36 LBSE – Ponto 2, art.º 5.º 
37 LBSE – Ponto 8, art.º 8.º 
38 Lei n.º5/97 de 10 de Fevereiro. 
39 Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar – Alínea b), art.º 4.º 
40 Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar – Alínea d), art.º 4.º 
41Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos da educação pré-escolares e dos ensinos básico e secundário. 
42 Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio – ponto 3, art.º 9.º 
43 Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio – ponto 1, art.º 25.º 
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Na educação pré-escolar, cada educador de infância é responsável por um plano de 

trabalho para o seu grupo de crianças. Nesse programa devem coexistir estratégias de 

diferenciação pedagógica, no sentido de promoverem melhores condições de aprendizagem 

e também uma melhor articulação escola-família. É importante que a família não se demita 

das suas funções, uma vez que o Jardim-de-infância e a família têm um objectivo comum, 

educar a mesma criança. 

 O jardim-de-infância parece ser um espaço educativo privilegiado para a ligação 

escola-família (Homem, 2002:42). Este facto deve-se a várias razões: pelo facto de não ser 

obrigatória a sua frequência, devido à idade das crianças que o frequentam e também 

devido às características institucionais do estabelecimento de educação, principalmente ao 

nível da ausência dos “programas curriculares”.  

 Numa primeira fase, a relação entre os jardins-de-infância e as famílias era 

percebida como a complementaridade e substituição garantida pela primeira instituição à 

segunda. Presentemente, os discursos vão no sentido da articulação mútua, em que uns se 

entendem como parceiros dos outros. No caso da educação de infância, todos nós sabemos 

que existe uma relação de proximidade entre as famílias e os educadores de infância, 

resultantes talvez da idade da criança (Sarmento e Marques, 2006:71). 

 De acordo com (Ministério da Educação, 1997b:42)44 “A família e a instituição de 

educação pré-escolar são dois contextos sociais que contribuem para a educação da mesma 

criança; importa por isso, que haja uma relação entre estes dois sistemas.” Para que essa 

relação, colaboração com a família, se torne possível, é necessário criarmos condições 

organizacionais para a mesma. Ainda, segundo as Orientações Curriculares, as relações 

com os pais podem ser de variadíssimas formas.   

Os educadores de infância, em colaboração com os outros intervenientes educativos 

na educação das crianças, devem encontrar a melhor forma de motivar a participação dos 

pais, tendo em conta que as crianças são as mediadoras dessa relação. Temos que assumir a 

participação da criança na relação escola-família e, como tal, é necessário repensar o 

modelo de escola que temos. Já salientámos que a família é o primeiro espaço de 

                                                 
44 As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar foram aprovadas pelo Despacho n.º 5220/97 de 4 
de Agosto. As Orientações Curriculares constituem um conjunto de princípios para apoiar o educador de 
infância nas decisões sobre a sua prática, ou seja, para conduzir o processo educativo a desenvolver com as 
crianças e destinam-se à organização da componente lectiva (Ministério da Educação, 1997b:13). 
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socialização da criança, no entanto, este alarga-se à medida que a criança estabelece 

relações com outros membros da comunidade.  

Sendo o jardim-de-infância um espaço educativo integrado na comunidade, 

entendemos que cabe ao educador de infância, para além das suas actividades na área da 

educação pré-escolar, sensibilizar, dinamizar, aproximar os vários parceiros educativos, em 

particular os pais/encarregados de educação. 

Será relevante a inclusão dos encarregados de educação em actividades educativas, 

ou seja, os pais participarem em actividades na sala de aula, no sentido que estes poderão, 

assim, ter um maior conhecimento do trabalho realizado no jardim-de-infância e, como tal, 

valorizá-lo. Contudo, todos sabemos que esta participação só é possível se a escola e os 

seus profissionais desenvolverem uma relação estreita e profícua com a família. 

Como diz Silva (2005:136), “É demasiado o que está em jogo. Trata-se da 

educação de toda uma geração. Trata-se do tipo de sociedade que se constrói. É que a 

relação escola-família configura uma concepção de escola, mas também uma concepção de 

sociedade”. 

 Assim, só é possível entender a existência de relação entre escolas-famílias, numa 

escola que admita, para lá dos normativos legais, a importância da acção educativa se 

inserir num projecto educativo45 de uma comunidade em que, os pais, professores, alunos, 

pessoal auxiliar e outros parceiros educativos devem ter espaço de participação e que às 

crianças seja assegurado o direito a uma educação informada (Sarmento e Marques, 

2006:64). 

A elaboração do projecto educativo do estabelecimento “deverá envolver todos os 

adultos que exercem um papel na educação das crianças (…) Este projecto constrói-se, 

assim, através de um processo de negociação em que articulam diferentes perspectivas e 

interesses, de forma a chegar a um compromisso aceite por todos” (Ministério de 

Educação, 1997b:44).  
                                                 
45 Em Portugal, em 1986, a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, abre caminho à concepção de 
Projectos Educativos. Para além do Decreto-Lei n.º 43/89, o Projecto Educativo só surge bem evidenciado no 
Decreto-Lei n.º 172/91 de 10 de Maio. 
O Projecto Educativo do Estabelecimento deve ter em conta o meio social em que vivem as crianças e 
famílias. Há vantagens em que inclua a participação de outros parceiros da comunidade, como autarcas e 
outros serviços e instituições locais que podem contribuir para melhorar a resposta educativa proporcionada 
às crianças. (Ministério de Educação, 1997b:44). Os pais e outros membros da comunidade também podem 
participar no projecto educativo do educador/pedagógico, este projecto adapta-se às características de cada 
grupo, enquadra as iniciativas das crianças, os seus projectos individuais, de pequeno ou grande grupo (OC, 
1997:44). 
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Vilhena (2002:19) refere que “A educação pré-escolar assume-se como 

complementar da acção educativa da família e incentiva os pais a participarem no Projecto 

Educativo de Estabelecimento”. 

Os jardins-de-infância promovem uma articulação e/ou substituição das funções 

educativas das famílias. A dispersão das instituições e dos jardins-de-infância, pelas 

pequenas localidades do país incutiu interessantes características ao seu funcionamento. 

Num relatório ilustrado por Van der Eyken, em 1981, no âmbito da Conferência 

Permanente dos Ministros da Educação Europeus, relativamente à educação pré-escolar da 

rede pública em Portugal, é mencionado que “ (a educadora) estabelece relações 

particularmente cordiais com a colectividade, e particularmente com os pais do seu grupo, 

que vêem no jardim-de-infância uma nova possibilidade para as suas famílias. (…). Tudo é 

feito em conjunto com os pais. (…). Cada acontecimento da aldeia é um motivo de 

participação para as crianças” (Cardona, 1997:92). 

Nos jardins-de-infância e nas escolas, admitindo a diversidade de situações, as 

relações entre crianças e adultos são diferentes. Ainda que nos primeiros, face à maior 

dependência que as crianças têm dos adultos, o relacionamento seja de bastante 

proximidade, já nas escolas do 1.º CEB existe uma maior formalidade e distanciamento nos 

contactos. 

A educadora de infância, nas suas múltiplas funções (como adulta, mulher, mãe e 

educadora de educação de infância), ocupa um posicionamento fulcral nos processos 

familiares e educativos da criança. É a ela que as famílias confiam as suas crianças e é 

através dela que se realizam as suas transições diárias entre a casa/família/instituição 

educativa. 

Os educadores de infância trabalham com poucos meios, no entanto, as suas 

características, próprias da sua profissão, fazem com que eles estabeleçam excelentes 

relações com toda a comunidade educativa e, particularmente, com os pais das crianças, 

“que vêem no jardim de infância uma nova possibilidade para as suas famílias (Cardona, 

1997:92). E, porque os pais são os principais responsáveis pela educação das crianças, têm 

também o direito de conhecer, escolher e participar em respostas que são oferecidas aos 

seus filhos (Ministério de Educação, 1997b:42).  
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 “A ‘entrada’ dos pais no estabelecimento não é uma agressão (…). O Jardim de 

Infantil é para as crianças que o frequentam, para os seus pais, para os educadores (…)” 

(Correia, 1981:163). 

 Nos vários estudos realizados tem-se verificado “um relacionamento escasso e 

pontual entre a maioria das famílias e o jardim-de-infância” (Palos, 2002:244). Na verdade, 

os pais contactam o jardim-de-infância apenas numa base de troca de informações. Estes 

contactos nada intervêm na prossecução das actividades pedagógicas. De facto, “estamos 

longe de perspectivar os pais como parceiros a quem se solicita que intervenham e 

participem na instituição de educação escolar; esta continua a encará-los como meros 

clientes ou aferidores de um sistema cujas particularidades muitos desconhecem (Palos, 

2002:243). 

Actualmente, fala-se muito do envolvimento da família na educação das crianças e 

jovens – seja para realçar a sua importância e premência, seja para criticar a sua ausência; 

espera-se que as relações de poder cedam lugar às de respeito e cooperação e que em vez 

do confronto de estilos educacionais surja a complementaridade (Silva, 2005).  

Uma “abordagem de parceria” entre escola e família é antes de mais uma mudança 

da atitude clássica destas duas instituições que teima em persistir. Para que tal mudança 

ocorra, parece-nos fundamental que a escola dê atenção a todas as dimensões dos seus 

alunos, praticando uma educação pluridimensional, tornando-se adepta, necessariamente, 

de um modelo de escola cultural que inclua as minorias e ao mesmo tempo respeite a 

cultura dominante. 

Para que haja uma colaboração jardim-de-infância/família, é necessário que a 

instituição seja capaz de envolver a família e como tal utilize estratégias de comunicação, 

tanto a nível formal como informal e que o educador dê primazia ao papel educacional da 

família e incentive a sua participação em funções de gestão, educativas e sócio-educativas. 

Agora que, na prática, vão surgindo vários projectos, muitos apoiados pela 

investigação, principalmente associados a universidades, e que também as comunidades 

estão despertas para o aparecimento das solicitações das parcerias, caberá ao Estado a 

maior atenção para que legisle em consonância.  
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CAPÍTULO 2  

AS POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA A EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLAR EM PORTUGAL 

 

 

 

 
 

“Da construção de Pontes… 

Marco Pólo descreve uma ponte, pedra a pedra. 

- Mas qual é a pedra que sustém a ponte? – pergunta Kublai Kan. 

- A ponte não é sustida por esta ou aquela pedra –  

Responde Marco, - mas sim pela linha do arco que elas formam. 

Kubali Kan permanece silencioso, reflectindo. 

Depois acrescenta: 

- Porque me falas das pedras? É só o arco que me importa. 

Pólo responde: Sem pedras não há arco”. 

 

(Ítalo Calvino. As cidades Invisíveis) 

 

 

 

 

 

 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 58

1. A História da Educação de Infância em Portugal 
 

A educação de infância em Portugal é muito jovem e muito marcada por alguns 

avanços e recuos. Contudo, os serviços de protecção à infância têm uma longa história em 

Portugal. As primeiras instituições surgiram no início do século XIX, no âmbito da 

revolução industrial. Foram fundadas com base em iniciativas privadas e destinavam-se 

somente a filhos das classes trabalhadoras para lhes garantir os necessários cuidados e 

enquanto as mães trabalhavam nas fábricas. O principal objectivo destas instituições, era 

incutir nas crianças normas de higiene e moral. Estes Centros de Infância eram 

frequentemente apelidados por “acolhimentos” (salles d’asile) (Eurydice, 1997:53). 

Num curto espaço de tempo, uma série de pedagogos marcou a criação de 

estabelecimentos de educação pré-escolar, desenvolvendo materiais pedagógicos e 

introduzindo sistemas de formação destinada aos professores que iam trabalhar com 

crianças jovens. Destacam-se nesta área Friederich Froebel, na segunda metade do século 

XIX, em quase toda a Europa, Robert Owen, no Reino Unido e Maria Montessori, no 

início do século XX, na Itália. A influência de Froebel revela-se muito nos Estados 

membros, principalmente na Bélgica, Espanha, Grécia, Luxemburgo e nos Países Baixos, 

que optaram pelo ingresso precoce das crianças no sistema educativo, como nos que 

optaram por uma estrutura educativa exterior ao sistema escolar. Nestes, Froebel adoptou a 

designação de Kindergarten, à letra “Jardim-de-infância”. Esta designação teve tendência a 

manter-se na sua forma original ou traduzida na Alemanha, Dinamarca e Portugal46 

(Eurydice, 1997:53-54). 

Neste capítulo, pretendemos analisar, numa perspectiva histórica, a evolução da 

educação pré-escolar em Portugal.  

Falar sobre a história da educação de infância em Portugal é fazer uma incursão ao 

passado. Tal “como noutros países, também entre nós as instituições destinadas a acolher 

crianças em idade pré-escolar começaram por ter objectivos predominantemente sociais e 

de assistência” (Gomes, 1986:20). 

No capítulo anterior, verificámos que, até ao século XV, a criança não tinha papel 

importante na família ou na sociedade. Ariés, refere que a criança era tratada como um 

pequeno adulto, as suas vestes, as suas ocupações, os seus jogos e divertimentos eram os 

                                                 
46 Também referido em Meireles-Coelho (2000:10). 
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mesmos dos adultos. Durante séculos, em toda a Europa as crianças eram abandonadas nas 

ruas e nas portas dos conventos. 

Nos séculos XV e XVI, no reinado de D. Leonor (1458-1525), surgem em Portugal 

as Misericórdias. Estas destinavam-se à prática de obras de caridade cristã, destinadas aos 

pobres, doentes e crianças sem família. Esta componente assistencial prevalece ainda nos 

dias de hoje, com particular incidência nas Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS), grande parte delas tuteladas pela igreja católica. 

Em 1513, no Município do Porto, surge a profissão “pai de meninos”. Este tinha 

como função recolher as crianças abandonadas, terminando esta profissão com o hábito de 

abandonar as crianças na roda dos hospícios. O desaparecimento gradual da profissão “pai 

de meninos” coincide com o aparecimento da profissão “rodeira”47. 

Durante o século XV, as crianças pobres eram abandonadas nas ruas, abandonadas 

a si próprias ou fechadas em casa. As crianças de famílias mais abastadas eram enviadas 

para amas que as alimentavam e cuidavam delas em conjunto com os seus filhos. 

Voltavam para a sua família, que não conheciam, bastante mais tarde. A partir dos finais 

do século XVI, início do século XVII, surgem alterações na vida familiar, as amas passam 

a deslocar-se para a casa onde desempenham as funções de ama ao domicílio. 

«Em Portugal é através de uma circular de 24 de Março de 1783, durante o reinado 

de D. Maria I, que se determina a criação de “rodas” em todas as cidades e vilas do reino 

que se deviam situar em lugares recolhidos, mas acessíveis, de forma a recolher as crianças 

abandonadas pelas suas famílias» (Figueira, 2001:26). 

A partir do século XVI, a competência de prestar assistência aos “rejeitados”, nome 

pelo qual eram conhecidas as crianças abandonadas, passa a ser assumida pelas 

Misericórdias que, entre outros serviços sociais, protegiam também os “enfermos, os 

órfãos e os presos” (Vasconcelos, 2005:13). 

Só a partir do século XVII os adultos começaram a modificar a sua concepção 

sobre a infância, passando a dar-lhe uma nova atenção. “A criança passa a ser um elemento 

indispensável da vida quotidiana, os pais preocupam-se com a sua educação, a sua carreira, 

o seu futuro” (Ariés, 1973:312).  

                                                 
47 A circular da rainha D. Maria I, determinava que existisse uma “rodeira” em cada roda, dia e noite, para 
recolher e cuidar das crianças abandonadas. As crianças recolhidas eram posteriormente entregues a “amas 
de leite” que as alimentavam (Figueira, 2001:26). 
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Esta evolução foi-se processando lentamente e, no século XVIII, a criança passa a 

ocupar um lugar de destaque, no seio da vida familiar. Isto deve-se a uma elite de 

pensadores e filósofos, dos quais destacamos Rousseau, que começa a desenvolver o 

sentido da “infantilização da criança”.  

Porém, esta evolução fez-se sentir nas famílias pertencentes a níveis socio-

económicos mais elevados. No final do século XVIII, as mulheres mais ricas mantinham 

os filhos junto de si e as mulheres mais pobres, para poderem trabalhar, continuavam a 

necessitar de confiar os seus filhos a estranhos. Esta situação complicou-se com a 

Revolução Industrial, resultante do aumento da mão-de-obra feminina, surgindo, 

consequentemente, a necessidade social de se criarem instituições que apoiassem estas 

mães. O início e o maior desenvolvimento na criação de instituições para crianças 

pequenas verificou-se nos países mais industrializados. Surgiram em Inglaterra em 1816 e 

em França em 1826. Em Portugal, a revolução industrial não se fez sentir tão fortemente e 

as instituições surgiram muito mais tarde (Cardona, 1997:26).  

É a partir dos finais do século XVIII e durante o século XIX que a problemática da 

protecção e assistência à infância deixa de ter um carácter caritativo para gradualmente se 

assumir como dever público. Uma das primeiras instituições públicas a ser criada foi a 

Casa Pia de Lisboa em 1780 (Vilarinho, 2000:71). 

Em Portugal, tal como noutros países, as instituições destinadas a acolher crianças 

em idade pré-escolar, começaram por estar ao cuidado de Congregações Religiosas, 

instituições essas de carácter apenas assistencial e social. Dado o número de alunos 

existentes, em 14 meses criaram-se 59 escolas, melhoraram-se as condições económicas 

dos professores e favoreceu-se o ensino privado (Rocha, 1987:97). 

Em 1822, é publicada a Constituição. No que se refere à instrução, este documento, 

entre outros princípios, estabelece que «Pertence às Câmaras Municipais “cuidar das 

escolas de primeiras letras e de outros estabelecimentos de educação que forem pagos 

pelos rendimentos públicos”». Segundo Rocha (1984:33), “é o princípio da 

descentralização municipalista tão do agrado dos liberais da primeira hora”. A reacção 

absolutista em 1823 contrariou os princípios publicados e suprimiu a liberdade de ensino. 

Em 1829 D. Pedro IV aprova a «Carta Constituinte e nela se garante “A instrução primária 

e gratuita a todos os portugueses”» (Rocha 1984:34). 
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Em 1834, após a revolta liberal e com a expulsão das congregações religiosas do 

país, é criada a primeira “instituição” para crianças. As autoridades administrativas do 

nosso país passam a apoiar “iniciativas privadas ou similares – designadamente a 

Sociedade das Casas de Asilo da Infância Desvalida, de Lisboa” (Rocha, 1987:98). Estas 

Sociedades destinavam-se a crianças de classes sociais desfavorecidas e tiveram a 

protecção do rei D. Pedro IV. Utilizando na maioria dos casos edifícios antigos conventos, 

esta Sociedade criou doze Casas de Asilo, a maioria ainda está em funcionamento e com a 

designação de “Jardins-de-infância”48 (Gomes, 1986:20). 

De acordo com os Estatutos, publicados em 1852, pretendia-se “dar protecção às 

crianças pobres de ambos os sexos49, desde que tenham acabado a criação do leite” (Rocha, 

1987:98). E também, “para que os pais e mães de família se ocupassem da sua lida diária e 

não deixassem os seus filhos ao abandono” (Bairrão e Vasconcelos, 1997:8). 

“Em 1836, Passos Manuel uniformiza os serviços aos expostos50, lançando as bases 

de organização do seu acolhimento” (Vasconcelos, 2005: 22). 

Em Julho, Agosto de 1876, Ramalho Ortigão, numa carta ao Sr. Primeiro Ministro, 

sugere a criação de jardins para crianças dos três aos sete anos, à semelhança do que 

acontecia na Suiça e na Alemanha51 (Rocha, 1987:156). Assim, em Maio de 1878, António 

Rodrigues Sampaio, na Carta de Lei de 2 de Maio52, estabelece que, “As juntas gerais do 

distrito e as Câmaras Municipais (CM) promoverão a criação de asilos de educação como 

auxiliares da escola primária, para acolherem crianças de três até seis anos” (Gomes, 

1986:22). O governo proporá anualmente às cortes uma verba destinada a auxiliar estes 

estabelecimentos. Contudo, esta Carta de Lei não chegou a ser regulamentada devido à 

queda do Governo, nesse mesmo ano e como tal a carta nunca surtiu efeito. 

A educação pré-escolar surge em Portugal no século XIX associada à afirmação da 

classe média. Ao mesmo tempo o país conhece um lento processo de industrialização, o 

que leva as famílias a mobilizarem-se das zonas rurais para as zonas urbanas. As mulheres 
                                                 
48 A título de exemplo, o Asilo da Infância desvalida de Coimbra, recentemente, recebeu a designação de 
Casa da Infância Doutor Elísio de Moura (Gomes, 1986:21). Sobre este assunto ler: Rocha, (1984), fins e 
objectivos do sistema escolar português.  
49 Foi criada em 8/5/1834 e durante a regência de D. Pedro IV, a Sociedade de Casa de Asilo de Infância 
Desvalida. Estas abrangem rapazes dos 4 aos 7 anos e raparigas dos 4 aos 9 anos.  
50«“Serviços aos Expostos”, seriam todos os serviços que, na mesma linha das Misericórdias, 
proporcionassem educação e protecção às crianças desfavorecidas» (Vasconcelos, 2005: 22). 
51 “Onde as crianças de três aos sete anos aprendam praticamente as línguas com mestras estrangeiras e 
recebam as primeiras lições rudimentares das coisas, sem abrirem livro e conservando-as pelo maior espaço 
de tempo ao ar livre”( Farpas, vol. XV:41,citado por Gomes, 1986:22-23). 
52 Diário do Governo n.º 110, de 16 de Maio de 1878. 
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iniciam-se no mundo do trabalho, o que contribui para a necessidade de existência de 

respostas para as crianças. 

“Na primeira metade do século XIX (1878), foram criadas as primeiras Escolas 

Normais, acontecimento que constitui um marco fundamental na história recente da 

profissão docente” (Cardona, 2006:144). 

Também, pela Reforma de Luciano de Castro (1880), se atribuem competências às 

autarquias na manutenção e funcionamento das escolas primárias e de jardins-de-

infância.53 «“No orçamento geral do Estado será consignada anualmente uma verba para 

(…) subsídios às câmaras municipais no pagamento dos vencimentos dos professores e 

ajudantes das escolas primárias, e na criação das escolas nocturnas e dominicais e de asilos 

de educação” e para “auxílio à iniciativa particular e às associações para o 

restabelecimento de jardins de infância…”» (Gomes, 1986:25). 

Nesta fase, o pensamento de Froebel, que valorizava a actividade da criança no 

processo educativo, expandiu-se por toda a Europa. Froebel estava consciente da 

importância que a educação pré-escolar tinha na altura. Educação, que ele dominou de “a 

educação da primeira infância”. “Em 1840, dá à sua instituição o nome de Kindergarten 

(“jardim infantil”), para indicar que, como as plantas são tratadas num jardim com a 

protecção e Deus, em harmonia com a natureza e sob o cuidado de jardineiros 

experimentados, também as crianças, como plantas delicadas e embriões de homem de 

amanhã, devem ser tratadas de harmonia com Deus, com a natureza e com elas mesmas” 

(Gomes, 1986:17). 

A influência das ideias de Froebel também chega a Portugal e, em 1880, o Governo 

preconiza a criação de jardins-de-infância de modelo froebeliano e decreta, que as Casas de 

Asilo fossem igualadas aos jardins-infantis de modelo froebeliano. Supõe-se que neste ano 

abriu no Porto um jardim-de-infância com orientação Froebel. No entanto, dado o interesse 

crescente pela educação pré-escolar, alguns professores do ensino primário do Porto foram 

mandados para fora do país, nomeadamente para a Suiça, para obterem conhecimentos na 

área da educação pré-escolar (Bairrão e Vasconcelos, 1997:8). 

                                                 
53 A Carta de Lei de 11 de Junho de 1880, referendada por José Luciano de Castro, fala já em jardins-de-
infância. 
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O primeiro jardim-de-infância de modelo froebeliano é inaugurado em 188254, 

durante o ano comemorativo do centenário de Froebel, no Jardim da Estrela. Relacionada 

com a criação deste jardim-de-infância, estava a intenção da Câmara Municipal de Lisboa 

criar, em cada bairro, um jardim-de-infância ou anexo a cada escola normal (Vasconcelos, 

2005:24). Segundo Bairrão e Vasconcelos, (1997:8), “este edifício ainda se encontra 

praticamente intacto no Jardim da Estrela”. 

De 1882 a 1892, a Escola Froebel de Lisboa foi frequentada por 2932 crianças de 

ambos os sexos, dos 3 aos 7 anos. As crianças estavam divididas em quatro classes, 

segundo o seu grupo etário (3, 4, 5, 6 anos). Segundo o autor, a educação infantil teria que 

ser uma experiência agradável para a criança, proporcionando-lhe conforto e segurança, 

embora as preocupações relativas ao seu desenvolvimento social também estivessem 

presentes. A criação do primeiro jardim-de-infância Froebel simboliza, de alguma forma, o 

interesse que uma a burguesia ascendente e a classe dos intelectuais demonstraram 

começar a ter relativamente à educação de infância55. 

Em 1883, o pedagogo português, Augusto Coelho, publica um programa para as 

crianças dos 4 aos 8anos, cujas linhas orientadoras se aproximam das ideias defendidas por 

Froebel56.  

Com a reforma de 1894, reforçando a tendência escolarizante, a expressão “jardim-

de-infância” é abandonada e substituída por “escola infantil” (Vasconcelos, 2005:25). Esta 

expressão já tinha sido utilizada anteriormente. Apesar de não se definir a educação e 

infância como grau de ensino, inicia-se o processo da sua integração no sistema político. 

Em 1896, foi publicado o Diário do Governo n.º 141, de 27 de Junho, que contém 

algumas disposições acerca das escolas infantis, relativamente aos objectivos da educação 

pré-escolar e à formação de educadoras, tais como: As escolas infantis recebem crianças 

dos três aos seis anos e são destinadas a ministrar-lhes o ensino compatível com a sua 

idade, sendo a parte principal do tempo ocupado em recreações; este ensino pretende 
                                                 
54 No dia 21 de Abril de 1882, foi possível inaugurar em Portugal, ainda com as obras por completar, a 
primeira “Universidade da meninice” (Gomes, 1986:36). Começou a funcionar em Novembro de 1882. Dado 
o grande número de inscrições foi necessário criar 5 salas e nomear 5 professoras e 4 monitoras que foram 
apelidadas de “jardineiras”( Correia, 2001:27). 
55 A título de exemplo, Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925), a primeira mulher catedrática numa 
universidade portuguesa, demonstrou o seu profundo interesse pelas questões da infância, escrevendo 
amplamente sobre esta matéria (Vasconcelos, 2005:14). 
56 Froebel divide a escola infantil em quatro períodos: dos 4 aos 5 anos; dos 5 aos 6 anos; dos 6 aos 7 anos e 
dos 7 aos 8 anos. Para cada um destes quatro períodos, apresenta um “quadrado programa” com os objectos 
das noções que a criança deve assimilar e com as operações técnicas que deve realizar. 
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quanto possível suprir as condições educativas do meio doméstico, bem como favorecer o 

desenvolvimento físico das crianças (Gomes, 1986: 49). Apesar da valorização da função 

educativa, a função social continua atribuída à educação de infância, esta, continua a ser a 

grande razão da procura por parte das famílias (Vasconcelos, 2005:24). “A função das 

instituições para a infância sofre, uma redefinição neste final de século; da função 

meramente assistencial de protecção e cuidados às crianças pobres e de classe operária 

cujas mães trabalham, vimos emergir a função educativa” (Vilarinho, 2000:53). Nesta 

altura começam a ser valorizados e experimentados métodos pedagógicos, com a 

finalidade de promover desenvolvimento às crianças. 

No início do século, na transição da Monarquia para a República, surge a 

Associação das Escolas Móveis pelo Método João de Deus. Criaram-se bibliotecas 

ambulantes e jardins-escola com os objectivos de “instituir ‘jardins-escola’ para crianças 

dos 3 aos 7 anos, onde fosse aplicado o espírito e a doutrina da obra educativa de João de 

Deus, modelando assim um tipo português de escola infantil” (Gomes, 2000:51). 

Apesar destas intenções, só na primeira república se concretiza a criação da rede 

privada de Jardins-de-infância João de Deus. Estes jardins-de-infância vieram dar a 

conhecer o modelo português de escola infantil onde se aplicou o método de ensino da 

Cartilha Maternal. Nos dias de hoje ainda existem jardins-de-infância e escolas João de 

Deus, onde se desenvolve a filosofia de João de Deus. 

A burguesia do século XIX produziu muita legislação e poucas realizações, apesar 

de iniciativas primordiais e de grande valor, tais como: princípio do ensino gratuito para 

todos os cidadãos, criação de novas escolas primárias, desenvolvimento do ensino primário 

feminino, entre outras (Benavente, 1990:49). 

Em 1911, o Decreto do Ministério do Interior, emanado da Direcção Geral da 

Instrução Primária, de 29 de Março de 1911, estabelece que além do ensino primário, 

haverá o infantil (Gomes, 1986:55). Este ensino, “é comum aos dois sexos e tem em vista a 

educação e desenvolvimento integral, físico, moral e intelectual das crianças, desde os 

quatro aos sete anos de idade, com o fim de lhes dar um começo de hábitos e disposições, 

nos quais se possa apoiar o ensino regular da escola primária” (Gomes, 1986:55). O 

decreto posterior57 aprova o programa das escolas infantis. “As escolas infantis têm por 

missão tomar o filho à mãe, apresentando-o mais tarde ao professor primário, forte, 

                                                 
57 Decreto de 23 de Agosto de 1911. 
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robusto, alegre, equilibrado em suas faculdades, apto para receber a semente da verdadeira 

instrução” (Rocha, 1984: 272). Estas leis estabelecem também que outras instituições para 

a infância, principalmente as de tipo asilar, deveriam ser transformadas em jardins-de-

infância. Já nesta legislação, estabeleciam como objectivo o desenvolvimento intelectual 

das crianças58. 

Com a República, opera-se uma transição importante, ou seja, do “século da 

escola” (séc. XIX) passa-se para o “século da criança” (séc. XX) (Neto-Mendes, 1995:38). 

O início do século XX é marcado por referências constantes no discurso político e 

nos diplomas legais à necessidade e à importância da educação pré-escolar, à criação de 

jardins-de-infância e à preparação de técnicos especializados para trabalharem com as 

crianças. Contudo, e apesar do esforço dos republicanos em legislar, devido à situação 

caótica em que o país se encontrava, à instabilidade política e à elevada percentagem de 

analfabetismo, muito pouco foi feito e muito poucos jardins infantis foram criados.  

Em 1919, quando o Ministério da Educação (ME) procedeu à reforma do ensino, a 

educação infantil passa a integrar o ensino primário oficial. Posteriormente, devido à 

escassez de escolas, o ministro decretou que funcionassem em cada escola primária 

“classes preparatórias destinadas a crianças de 6/7 anos”.  

Em 1926, aquando do golpe de estado, a educação de infância oficial foi extinta e, 

concomitantemente, a educação das crianças passou para a responsabilidade das mulheres, 

mães de família, e para algumas iniciativas, ligadas sobretudo à assistência social e que 

foram permanecendo, como foi o caso das misericórdias. Também em simultâneo, foi-se 

desenvolvendo a educação pré-escolar de iniciativa privada, destinada às crianças das 

classes privilegiadas. 

De 1910 a 1926 foram criadas apenas “12 ‘escolas infantis’ – 7 criadas pela Câmara 

Municipal do Porto, 4 Jardins-Escolas João de Deus e a Escola Israelita. Tudo o resto se 

esfuma e se perde na neblina dos votos generosos” (Gomes 1986:81). Mas, não podemos 

ignorar que este período foi um grandioso espaço de inovação cultural e educativa, 

dominado pelos pedagogos da Educação Nova (Neto-Mendes, 1995:39). 

                                                 
58 O objectivo da alínea f) “O desenvolvimento da inteligência”, o da alínea g) “o desenvolvimento 
harmónico de todas as faculdades físicas, morais e intelectuais, dando-se às crianças ideias úteis, justas, 
exactas, de tudo o que, sem constrangimento, elas possam compreender e conservar, como auxiliar e 
preparatório para entrar na escola primária” (Gomes, 1986:59). 
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Apesar do número reduzido de iniciativas concretizadas, aos governantes da 

Primeira República é-lhes dado mérito, ou seja, o reconhecimento da função educativa e a 

integração do ensino infantil no sistema oficial de educação. A política de educação surge 

como um factor de liberdade e de libertação. Foi neste período que se verificou o 

desenvolvimento de novas ideias e experiências (Cardona, 1997:46). 

Durante os primeiros anos da Segunda República (1926-1937), ainda foram criadas 

doze escolas infantis oficiais (Bairrão e Vasconcelos, 1997:10). 

Em 1937, o governo de Salazar com a aplicação do Decreto-Lei n.º 28 031, de 9 de 

Outubro, extingue o ensino infantil oficial. Os argumentos apresentados para a sua 

abolição foram os seguintes: “a experiência tem demonstrado que o ensino infantil não se 

encontra organizado para que os frutos correspondam aos encargos” (Gomes, 1986:92), o 

ensino infantil tinha baixa frequência, e seria um encargo insuportável para a “tesouraria 

pública”, mas subjacente, estava uma perspectiva ideológica que preconizava uma 

concepção da maternidade e remetia as mulheres ao espaço privado doméstico. Este ensino 

é remetido para a Obra das Mães pela Educação Nacional, com a responsabilidade de 

apoiar as mães na educação das crianças em idade pré-escolar (Vasconcelos, 2005:27). 

Estas instituições correspondem a um claro retrocesso de evolução da educação infantil 

que se vinha a fazer.  

Em consequência deste decreto, as escolas infantis oficiais foram encerradas e as 

professoras passaram aos quadros das professoras primárias (Cardona, 1997:49). A 

educação começa a funcionar com uma garantia para o Estado. Passa a ser tarefa da Escola 

a propaganda das ideias defendidas pelo Estado59. A escola tornou-se um aparelho de 

doutrinação e a sua função de educação tornou-se mais importante que a instrução. A 

Educação devia apoiar o regime e limitar ao máximo os riscos de ter um povo instruído, 

culto (Benavente, 1990:52). A partir daqui observou-se um grande retrocesso na história da 

educação de infância, voltando a educação pré-escolar a ter um carácter apenas 

assistencial.  

As principais ocupações das mulheres passam a ser as tarefas caseiras e educar os 

filhos. As instituições existentes acolhiam as crianças até à entrada na escola primária, mas 

                                                 
59 As ideias defendidas pelo estado eram a doutrinação do povo. “Os principais valores a transmitir às 
crianças passam a ser os tradicionalmente defendidos pela igreja: a obediência, a resignação, a caridade. A 
vida rural era a mais honrada e feliz, sendo menosprezadas todas as tentativas de modernização” (Cardona, 
1997:48). 
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estas “não tinham objectivos educacionais, ao mesmo tempo que o pessoal não tinha 

qualificações específicas, preocupando-se essencialmente com os cuidados e as 

necessidades mais básicas das crianças” (Bairrão e Vasconcelos, 1997:10-11). A par da 

desvalorização da educação escolar, incentivou-se o ensino doméstico e reduziu-se a 

escolaridade obrigatória de 5 para 3 anos (Sarmento, 1994:50). O regime defendia uma 

instrução mínima do ler, escrever e contar. A ideologia defendida pelo regime era “Deus 

Pátria e Família”. Esta ideologia defendia que a integridade da família, suporte da 

dedicação à Pátria e da transmissão dos princípios da religião cristã, só podia ser 

assegurada pela presença da mulher no lar. A existência das instituições seria um meio 

facilitador para a mulher trabalhar fora de casa (Silva, 1996: 78). 

Entre 1940 e 1960 a população activa feminina aumentou, fundamentalmente por 

causa do desenvolvimento dos sectores industriais e de outros serviços, da emigração 

masculina, que também aumentou, bem como devido ao prolongamento do serviço militar 

nas colónias. Face a esta problemática e dada a carência dos serviços educativos, começa a 

aumentar o número de instituições privadas.  

A partir dos anos 50, com a acção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, foi 

reincentivada a função pedagógica, no entanto, na educação infantil, prevalece ainda a 

orientação católica. Nesta época foi autorizada a criação de duas escolas de formação de 

educadoras: a Escola de Educadores de Infância M.ª Ulrich e o Instituto de Educação 

Infantil. A formação destas educadoras vai-lhes permitir exercer funções em creches, 

Jardins-de-infância, hospitais e internatos. 

Nos finais da década de 60, a situação do país altera-se. Por motivo de doença, 

Salazar é substituído por Marcelo Caetano. Existe muita agitação social, sobretudo devido 

à contestação da guerra colonial. Contudo, Marcelo Caetano dá maior abertura ao regime. 

Associadas a esta abertura surgem algumas mudanças políticas, com repercussão na 

educação pré-escolar. São criadas creches, jardins-de-infância, serviço de amas e a creche 

familiar, estas últimas, respostas alternativas às creches tradicionais. 

A partir dos anos 40 e até aos anos 70, desenvolvem-se simultaneamente dois tipos 

de resposta: uma, de carácter assistencial, cabendo às Misericórdias e a outras instituições 

semelhantes um papel de relevo; outra, que desenvolve funções educativas. 

Galvão Teles irá preparar as condições para a implementação da Reforma de Veiga 

Simão ao preconizar «lançar as bases de uma reforma do sistema educativo, “desde a 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 68

educação infantil até à superior”» (Gomes, 1986:111). Também Nunes de Oliveira, 

deputado e adepto de Galvão Teles, efectivou uma “aviso prévio” sobre a educação, onde 

afirmou “O ensino pré-primário que defendemos parece-nos absolutamente indispensável 

ao desenvolvimento de um plano de acção” (Gomes, 1986:111). 

A década de 70 inicia-se, com alguma movimentação, devido ao afastamento do 

ditador Salazar. Em 1973, na fase marcelista, conhecida pela ”primavera” de Marcelo 

Caetano, devido às tentativas de liberalização política (Benavente:1990:57), surge a 

reforma de Veiga Simão, em que a educação de infância é, assim, reintegrada no sistema 

educativo português (Formosinho, 1997a:21). Esta reforma (Lei n.º 5/7360) tem um 

discurso humanista e é uma medida que tem como objectivo modernizar o sistema 

educativo. Esta lei prevê a criação de educação pré-escolar oficial e de escolas de 

educadoras também oficiais. Com esta reforma previam-se tempos de mudança e de debate 

relativamente à educação, no entanto, o 25 de Abril interrompeu todo o processo 

(Benavente, 1990:57). 

A revolução de 25 de Abril marca uma ruptura na sociedade portuguesa e obriga a 

profundas mudanças económicas, culturais e sociais. Neste período as movimentações 

populares organizam-se e as comunidades aproveitam os recursos locais para a 

implementação de novas instituições vocacionadas para a educação (Bairrão e 

Vasconcelos, 1997:12). Após 1974, perante a dispersão dos serviços de educação infantil 

por vários ministérios, sente-se a necessidade de uma maior coordenação de esforços.  

Em 1976, a Constituição da República, na alínea b), ponto 2, do art. 74.º prevê a 

criação de um sistema público de educação pré-escolar.  

Em 1977 através da Lei n.º 5/7761, é criado o sistema público de educação pré-

escolar e através da Lei n.º 6/7762 são criadas as escolas normais de educadores de infância. 

A superintendência na criação, organização e funcionamento dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar dependentes do Ministério da Educação é entregue à Direcção Geral 

do Ensino Básico (DGEB). Neste ano, o Ministério da Educação cria o ano preliminar ao 

                                                 
60 A Lei n.º 5/73, de 25 de Julho, aprova a Reforma do Sistema Educativo e como tal, considera a educação 
pré-escolar como parte integrante do sistema educativo, define os seus objectivos e cria as escolas de 
educadores de infância. No ponto 1 do capítulo II, secção 1.ª é referido que “o sistema educativo abrange a 
educação pré-escolar, a educação escolar e a educação permanente”. No ponto 2 menciona que “a educação 
pré-escolar tem por finalidade o desenvolvimento espiritual, afectivo e físico da criança, sema a sujeitar à 
disciplina e deveres próprios de uma aprendizagem escolar. 
61 A Lei n.º 5/77, de 1 de Fevereiro, cria o sistema público da educação pré-escolar. 
62 A Lei n.º 6/77, de 1 de Fevereiro, cria as escolas normais de educadores de infância. 
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ensino primário, colocando professoras do 1.º ciclo (que tinham passado por processos de 

formação em serviço) em classes destinadas a crianças de 5 anos e inseridas em escolas do 

1.ºciclo. Posteriormente, foi publicado o Estatuto dos Jardins-de-infância63. Nesta época a 

cobertura da rede de educação de infância era de 10%. 

“O relatório da UNESCO de 1975 chama a atenção para a situação precária da 

educação pré-escolar em Portugal, apontando a criação de 12000 classes infantis no país” 

(Vasconcelos, 2005:34). 

Em Dezembro de 1978, iniciaram funções os primeiros jardins-de-infância oficiais 

do Ministério da Educação, alargando-se rapidamente. Nesta fase verifica-se a expansão da 

rede pública e da rede social. O rápido crescimento das duas redes faz com que se 

estabeleçam normas comuns64. Porém, porque a educação pré-escolar constituía uma 

necessidade das populações, muitas autarquias criaram, por sua iniciativa, 

estabelecimentos de educação pré-escolar, na expectativa de que viessem a ser integradas 

na rede pública do ME, contudo, tal facto nunca aconteceu. 

A Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE), criada em 1986, com a 

intenção de elaborar a Lei de Bases do Sistema Educativo65, considerou a educação como 

factor condicionante e determinante do desenvolvimento social, cultural e económico de 

país, o que veio a traduzir-se numa significativa reorganização de todo o sistema educativo 

(Miguéis, 2004:176).  

Em 1986, com a publicação da LBSE, a educação pré-escolar foi enquadrada 

definitivamente no sistema educativo, através da definição dos seus objectivos genéricos, 

em torno da formação e do desenvolvimento equilibrado das potencialidades das crianças a 

realizar em estreita colaboração com o meio familiar.  

O Conselho da Europa, em 1988, publica o projecto n.º 8 intitulado “A inovação no 

ensino primário”. Sobre a organização do ensino primário, refere que “É importante 

melhorar a continuidade entre a educação pré-escolar e o ensino primário” (Meireles-

Coelho, 2002:165). 

                                                 
63 Decreto-Lei n.º 542/79 de 31 de Dezembro. Nestes estatutos regulamenta-se a educação pré-escolar e 
estabelecem-se os critérios no sentido de garantir os direitos e os deveres dos profissionais e normas de 
funcionamento para um a educação de qualidade. 
64 Decreto-Lei n.º 542/79 de 31 de Dezembro. 
65 Decreto-Lei n.º46/86, 31 de Dezembro. 
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Entre 1986 e 1996 foi notável uma estagnação da expansão da rede pública da 

educação pré-escolar, uma vez que existiam outras preocupações no sistema educativo e 

nas políticas educativas nacionais que não incluíam propriamente a educação pré-escolar. 

Em 199566, são disponibilizados incentivos financeiros às entidades privadas para a 

abertura de salas de educação pré-escolar, com a intenção de expandir a educação pré-

escolar e com o objectivo de aumentar o acesso das crianças à educação pré-escolar, 

mantendo deste modo a rede pública atrofiada e não se produzindo qualquer 

regulamentação (DEB, 2000:20). 

A UNESCO, em 1996, publicou o resultado de três anos de reflexão sobre 

educação. A propósito da educação pré-escolar, refere que “a educação básica para 

crianças pode ser definida como uma educação inicial (formal ou não formal) que vai em 

princípio, desde cerca dos três anos de idade até aos doze, ou menos um pouco” (Delors, 

1996:106).  

Neste documento da UNESCO, podemos ainda verificar que a comissão sublinha a 

importância da educação pré-escolar. “Para além da iniciação à socialização que os centros 

e programas de educação pré-escolar facultam, verifica-se que as crianças que beneficiam 

deste tipo de educação têm uma disposição mais favorável em relação à escola e correm 

menos riscos de a abandonar prematuramente do que as que não tiveram essa 

oportunidade” (Delors, 1996:110). Refere ainda que uma escolarização iniciada cedo pode 

contribuir para a igualdade de oportunidades, pode ser facilitadora da integração social e da 

participação da mulher na vida social e económica. 

Meireles-Coelho (1989:183), induzido pelas directrizes do Conselho da Europa e da 

UNESCO, considera que a escola básica deve destinar-se a crianças dos 3-4 anos aos 13-

14 anos, repartida por cinco ciclos de dois anos “num processo educativo permanente sem 

rupturas que favoreça o desenvolvimento contínuo da criança com os mesmos docentes 

com a mesma formação”. 

Em 1996, já com o novo governo, o Ministério da Educação lança o Programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, em parceria com o Ministério do 

Trabalho e Segurança Social e o Ministério do Equipamento, do Planeamento e da 

                                                 
66 Decreto-Lei n.º 173/95, de 20 de Julho. Define as regras para a expansão da educação pré-escolar. Este 
diploma definiu ainda o regime de apoio financeiro à criação e manutenção de estabelecimentos de educação 
pré-escolar, bem como os critérios a observar no que se refere as condições de instalação e de 
funcionamento. 
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Administração do Território, com o objectivo de concertar esforços anteriormente 

dispersos, bem como de colmatar lacunas e de elaborar propostas de efectivo alargamento 

e expansão da rede, numa parceria entre a iniciativa pública e a privada (DEB, 2000:21). 

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, que regulamenta a educação pré-escolar é 

publicada a 10 de Fevereiro de 1997. Esta lei consagra a educação pré-escolar como a 

“primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”, e ao 

mesmo tempo, como “serviço social e básico”. 

O exame temático da OCDE à educação e cuidados para a infância em Portugal 

(DEB, 2000:14), refere que “o estado português tem feito um esforço considerável no 

desenvolvimento da educação para as primeiras idades”. 

Como refere Teresa Vasconcelos, na Introdução do relatório preparatório 

mencionado anteriormente, é necessário “colocar alicerces do edifício da educação de 

infância em Portugal, garantir que se construam as pontes e parcerias necessárias à 

prossecução deste “projecto cidadania” que tem criado amplas sinergias no sentido de 

darmos à criança portuguesa a infância feliz e com sentido a que tem direito”. 

Num trabalho realizado por Vilarinho, onde é analisado o papel do Estado na 

definição e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar entre 1977 e 1997, tendo por base o 

discurso oficial produzido nos últimos vinte anos (1977/1997), são identificados três 

períodos – Criação, Normalização e Expansão (1977-1986) / Retracção (1986-1995) / 

Revitalização? (1995-1997) (Vilarinho, 2000) – que vamos descrever seguidamente. 

 

 1.1. A Década de 70 e a Fase da “Criação, Normalização e Expansão” 
 

Em 1970, com a entrada do Prof. Veiga Simão para o Governo, criaram-se as 

condições que iriam conduzir à oficialização da educação infantil e à sua reintegração no 

sistema educativo oficial (Gomes, 1986:112). 

É com a publicação da Lei n.º 5/77, de 1 de Fevereiro, que se inaugura um novo 

ciclo da educação de infância e que se procurou dar corpo aos ideais de democratização do 

ensino, ou seja, a promoção de um ensino para todos, gratuito e laico (Vilarinho, 

2000:136). Esta lei criou o sistema público da educação pré-escolar, permitindo a criação 

de jardins-de-infância públicos em todo o país.  
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O Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro, veio dar corpo às intenções da lei 

(Vasconcelos, 2005:36).  

De acordo com Gomes (1986:115), “Durante toda a década de 60 e nos primeiros 

quatro anos da década de 70, foi constante o número de crianças matriculadas em 

estabelecimentos de educação infantil dependentes do Ministério da Educação, aumento 

que se verificou também no número de estabelecimentos, e de educadoras”. 

É de salientar a alteração da designação deste nível de ensino. A nova lei adoptou a 

designação de Educação Pré-Escolar, afastando-se do Ensino Infantil (1.ª República) e da 

Educação Infantil (Estado Novo) (Vilarinho, 2000:137). Segundo a autora, não se 

encontraram na literatura explicações para esta alteração da denominação. Contudo, sobre 

este assunto, Correia (1981:160) refere que «considera-se a “educação pré-escolar com o 

início do processo de educação permanente” e limita-se ao jardim-de-infância o local “das 

actividades”…poder-se-á pensar que aqui advém a denominação “educação pré-escolar”. 

(E o que existe à escola)? Ou será que pré-escolar quer dizer que tem como função 

preparar para a escola? Nas finalidades enunciadas no art.º 1.º da referida lei, nada vem 

expresso, pelo contrário, são finalidades generalizadas à primeira infância”. 

Com a intenção e a necessidade de melhorar o rendimento da escolaridade primária, 

foi criado o Ano Preliminar do Ensino Primário (Despacho n.º 161/7767).  

De salientar que, em 1979, o governo promulgou o Estatuto dos Jardins-de-

infância, que regulamentava a actividade dos jardins-de-infância públicos e, em paralelo, 

foram promulgados os Estatutos das Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS’s). O estado deixou para outras instituições o apoio às crianças com idade inferior 

aos três anos, bem como assumiu tacitamente alguns compromissos no que se refere à 

intervenção junto das crianças em idade pré-escolar. Por iniciativa das IPSS’s, a educação 

de infância teve um grande desenvolvimento.  

O princípio orientador subjacente à criação dos jardins-de-infância foi, para o 

Ministério da Educação, centrado na criança e, para o Ministério dos Assuntos Sociais, 

centrado nas necessidades da família. “A distribuição das zonas de intervenção da 

iniciativa pública e privada serviu os interesses das entidades privadas e os interesses 

orçamentais do Estado” (Vilarinho, 2000:141). Esta diferenciação colocou em causa o 

princípio de igualdade de oportunidades educativas, no entanto, verificando os dados 
                                                 
67 As classes do Ano Preliminar entraram em funcionamento no ano lectivo de 1978/1979 no mesmo edifício 
das escolas primárias. Despacho n.º 161/77 de 21 de Novembro. 
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estatísticos, eles revelam um período de expansão da educação pré-escolar. O Decreto-Lei 

n.º 542/79 constitui uma peça legislativa importante na “normalização” da educação pré-

escolar.  

Os Estatutos dos Jardins-de-infância da rede pública68 enquadram-se na filosofia do 

novo sistema político de igualdade de oportunidades e de bem-estar social, num espírito de 

estender a educação pré-escolar a todo o país (Sousa, 2005:25).  

O Decreto-Lei 542/79, confirma a importância e o valor atribuído à educação de 

infância, o modo como se deverá desenvolver, onde, com quem e como. O seu art.º 1.º 

define educação pré-escolar como o “início de um processo de educação permanente a 

realizar pela acção conjugada da família, da comunidade e do Estado”. O diploma enumera 

os objectivos fundamentais da educação pré-escolar69. A nível organizacional e de 

gestão70, os Jardins-de-infância da rede pública são assegurados por um director71, pelo 

conselho pedagógico72e pelo conselho consultivo73. Do conselho consultivo fazem parte: o 

director, que presidirá, os educadores, um elemento do pessoal auxiliar eleito, dois 

representantes dos pais e um representante do órgão de poder local. 

O que marca este sub-período é a criação e a expansão do sistema de educação pré-

escolar pública e gratuita do ME (Vilarinho, 2000:144). Consideramos assim que, na 

década de 70, houve uma (re) criação de uma rede de educação pré-escolar onde se criaram 

condições para a sua expansão nos anos subsequentes. 

                                                 
68 Decreto-Lei n.º 542/79 de 31 de Dezembro. 
69 Art.º 2 do Decreto-Lei n.º 542/79 de 31 de Dezembro, enumera os seguintes objectivos: Contribuir para a 
estabilidade e segurança da criança, favorecer as capacidades de expressão; comunicação e criação despertar 
a curiosidade pelos outros e pelo meio ambiente; desenvolver a autonomia e o sentido de responsabilidade, 
incutir hábitos de higiene; despistar inadaptações ou deficiências; fomentar actividades de grupo como meio 
de aprendizagem; assegurar uma participação efectiva e permanente das famílias no processo educativo.  
70 Art.º n.º 31 do Decreto-Lei n.º 542/79 de 31 de Dezembro. 
71 De acordo com o art.º 34, do Decreto-Lei n.º 542/79,compete ao director: representar o jardim-de-infância; 
cumprir as disposições legais; convocar e presidir às reuniões dos conselhos pedagógico e consultivo; 
coordenar e dinamizar as actividades do jardim-de-infância; favorecer o aperfeiçoamento técnico e 
profissional do pessoal em serviço e coordenar a elaboração do relatório anual de actividades. 
72 De acordo com o art.º 38, do Decreto-Lei n.º 542/79, ao conselho pedagógico compete: coadjuvar o 
director; propor acções que visem a participação da família; dar parecer sobre as necessidades de formação 
do pessoal em serviço e elaborar a proposta do plano anula de actividades e o respectivo relatório de 
execução. 
73 De acordo com o art.º 40, do Decreto-Lei n.º 542/79, o director será coadjuvado por um conselho 
consultivo. Compete ao conselho consultivo: representar os interesses dos pais; dar parecer sobre a 
organização funcional do estabelecimento; dar parecer sobre o plano anula de actividades e o respectivo 
relatório de execução; sugerir medidas que assegurem a participação das famílias nas actividades do jardim-
de-infância; propor acções que reforcem a cooperação entre o jardim-de-infância e a comunidade; cooperar 
nas acções relativas à segurança, conservação do edifício. 
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1.2. A Década de 80 e a Fase da “Retracção” 
 

A década de 80 é conhecida pela preocupação de aumentar a taxa de cobertura da 

educação pré-escolar da rede oficial. Este sub-período é marcado pela publicação da 

LBSE74 e pela implementação da Reforma Educativa (Vilarinho, 2000:145), há uma 

evolução no processo de desenvolvimento da rede pública de educação pré-escolar, tendo 

por base, a concepção das funções da educação pré-escolar como complementar à família. 

A LBSE é um marco legislativo importantíssimo, porque consolida a educação pré-escolar 

no Sistema Educativo e reforça a sua função educativa.  

A LBSE define sistema educativo como “o conjunto de meios pelos quais se 

concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção 

formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso 

social e a democratização da sociedade75”. De acordo com o ponto 1, do art.º 4.º, “o 

sistema educativo compreende a educação pré-escolar, a educação escolar e a educação 

extra-escolar”. A LBSE estabelece o quadro geral do sistema educativo português, nele 

integrando a educação pré-escolar. Consagra, por outro lado, o direito a uma justa e 

efectiva igualdade de oportunidades no acesso à escola e no sucesso na aprendizagem.  

Pires (1995:41), da apreciação que faz relativamente à educação pré-escolar, 

estabelece quatro coordenadas que na sua óptica podem “definir o sentido e a perspectiva 

em que é encarada a educação pré-escolar”. Deste modo, considera primeiro “a 

especificidade e autonomia da educação pré-escolar em relação à educação escolar, 

nomeadamente ao primeiro ciclo. Em segundo lugar, postula que a educação pré-escolar se 

realiza em articulação com o meio familiar, numa relação biunívoca, o que é considerada 

outra especificidade deste sector. Em terceiro lugar, considera que a rede pública da 

educação pré-escolar é assegurada pelo Estado, embora possa ser da iniciativa de diversas 

instituições. Finalmente, cabe ao Ministério da Educação a orientação educativa deste 

sector, mesmo que se realize na dependência de outros Ministérios”.  

Concordamos com Campos (1986:10), quando reitera que “não sendo óptima, esta 

lei parece-nos uma boa lei produzida pelo longo e árduo trabalho conjugado das várias 

                                                 
74 Lei de Bases do Sistema Educativo – Lei n.º 46/86 de, 14 de Outubro, o ponto 1, do art.º 1, estabelece o 
quadro geral do sistema educativo.  
75 Ponto 2, do art.º1.º, da Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro. 
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forças políticas representadas na Assembleia”. Porém, Neto-Mendes (1995:155) ao 

analisar a organização do ensino básico, entende que se poderia também “associar a 

educação pré-escolar”, uma vez que nas “sociedades ocidentais modernas toma a 

designação mais abrangente de educação básica”. Este realça a opinião de Pires que 

mostra “alguma amargura, sobretudo porque conhecemos bem o empenhamento posto pelo 

autor em todo o processo de reforma a decorrer em Portugal, elaboração da LBSE 

incluída”. Este descontentamento de Pires parece dever-se ao facto de em Portugal se 

verificarem “dois sistemas educativos distintos: o sistema real e o sistema legal” (Pires, 

1995a:428). Assim, parece-nos que uma lei pode ser muito boa, mas a sua aplicação pode 

ser um impeditivo à sua concretização. Reconhecemos também que a LBSE “adquire, a 

partir do momento da sua aprovação, um estatuto de centralidade na modelação das 

propostas reformistas” (Neto-Mendes, 1999:311). 

A Lei de Bases do Sistema Educativo vem reconhecer o papel da educação pré-

escolar no sistema educativo, ressalvando, no art.º 5.º, os objectivos que lhe estão 

subjacentes. Este artigo refere ainda que a educação pré-escolar, “se destina a crianças com 

idades compreendidas entre os 3 anos e o ingresso no ensino básico”. Também é 

mencionado que cabe ao Estado apoiar as instituições da educação pré-escolar da rede 

pública, definir normas e fiscalizar o seu cumprimento e aplicação76. Todavia, a 

“frequência da educação pré-escolar é facultativa, no reconhecimento de que à família cabe 

um papel essencial no processo da educação pré-escolar 77”. 

A política da rede de educação pré-escolar não assentou num verdadeiro estudo 

demográfico e criaram-se estabelecimentos de educação pré-escolar onde não existia 

população infantil e a “tendência decrescente inflacionava os custos económicos do seu 

funcionamento” (Vasconcelos, 2005: 37).  

Dado o carácter facultativo da educação pré-escolar e as diferenciações entre a 

função educativa e a função de guarda, o Estado, neste período, não investiu na rede 

pública e aguardou a expansão das IPSS’s e dos estabelecimentos de educação privados, 

que “sempre serviram de tampão ao dever do Estado” (Vasconcelos, 2005:36). 

À semelhança do que aconteceu nos outros países e dada a precariedade do sistema 

económico do país, a educação é fortemente condicionada. Nesta fase eram prioridades e 

metas a atingir o aumento da escolaridade obrigatória para 9 anos e a diversificação do 
                                                 
76 Nos pontos 6 e 7, º, da Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro. 
77 Ponto 8, do art.º5.º, da Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro. 
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ensino pós-básico (ensino profissional). Neste contexto, a educação pré-escolar está longe 

de ser uma preocupação política. Embora o Relatório Final da Comissão de Reforma do 

Sistema Educativo (CRSE) inclua recomendações para este nível de ensino, na verdade a 

Reforma de Roberto Carneiro não operou mudanças a este nível. As próprias referências 

mencionadas no relatório surgem ligadas ao insucesso escolar do 1.º ciclo. 

 

 1.3. A Década de 90 e a Fase da “Revitalização” 
 

Nos anos 90, a educação pré-escolar atravessa um período difícil, assiste-se a uma 

desvalorização sucessiva da educação de infância por parte das entidades governamentais, 

a desvalorização da profissão de educadora e a precariedade de emprego surge. 

Com o Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Educativo (PIPSE), em 

1988, contava-se que a expansão da rede pública se fizesse de forma mais abrangente se 

concebessem novas salas. Contudo, a partir de 1989 até 1996 não foram criados jardins-de-

infância da rede pública. Uma das razões evocadas era o facto dos horários reduzidos do 

seu funcionamento não servirem os interesses das famílias (Formosinho, 1997a:22). 

Nesta década havia várias redes de instituições de apoio à criança – “estatais, 

autárquicas e privadas, dependentes do Ministério da Educação; estatais privadas solidárias 

e privadas lucrativas, dependentes do Ministério do Emprego e Segurança Social; e ainda 

instituições dependentes de outros Ministérios” (Formosinho, 1997a:22). 

Formosinho e Sarmento (2000a:10) referem que o início dos anos 90 “foi marcado 

por uma retracção na abertura de jardins-de-infância públicos”. Entretanto, as comunidades 

científica e profissional e as organizações sindicais produzem práticas discursivas que 

acentuam a inevitabilidade da rede de educação pré-escolar pública e são unânimes em 

afirmar a educação pré-escolar como factor de garantia da igualdade de oportunidades 

educativas, articulando a função educativa e de guarda (Cardona, 2000:155). 

Em 1993, o Conselho Nacional de Educação (CNE) decidiu dar visibilidade política 

à educação pré-escolar, tendo questionado a supressão do crescimento da rede pública 

como as diferenças de funcionamento e estatuto entre as diferentes redes (Formosinho, 

1997a:22). O Parecer n.º 1/94 do CNE78, cujo relator foi João Formosinho, questionou o 

                                                 
78 O Conselho Nacional da Educação é um organismo autónomo da administração pública ainda que sob a 
tutela do Ministério da Educação (Sarmento, 2002:153). 
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facto da EPE ter estagnado em termos de abertura de jardins-de-infância, bem como a 

fragmentação dos serviços por vários ministérios e a sua falta de coordenação. Evidenciou 

também a inexistência de uma continuidade educativa para o 1.º CEB, a predominância de 

funções assistências sobre as funções educativas e as diferenças de salários e das condições 

de trabalho dos educadores de infância. Este parecer foi a “pedra no charco” ansiada.  

O Parecer faz também um diagnóstico crítico à EPE em Portugal, comparando-a 

com outros países da União Europeia, e faz algumas recomendações importantes para a 

EPE, reclamando medidas urgentes tais como: “que o Estado para além de apoiar 

financeiramente a EPE, desempenhasse, em conjunto com as autarquias, um papel mais 

decisivo no processo de desenvolvimento do sistema da educação pré-escolar” 

(Vasconcelos, 2005:40). Simultaneamente, este parecer passou a constituir uma referência 

fundamental para educadores, sindicatos, pais/encarregados de educação e autarquias.  

Em 1995, «a educação pré-escolar entra na agenda política e os diversos partidos da 

oposição usaram-na como uma das suas “bandeiras” eleitorais» (Vilarinho, 2000:155), ou 

seja, os dirigentes dos três maiores partidos da oposição de então mostram o seu 

posicionamento relativamente a esta questão educativa.79. Os depoimentos dos líderes 

foram controversos, no entanto, encontram-se duas questões basilares: a necessidade do 

alargamento da rede e a aceitação de que a frequência da educação pré-escolar promove a 

igualdade de oportunidades educativas. 

Em 1995, é publicado o Decreto-Lei n.º 173/9580, que define regras para expansão 

da educação pré-escolar, ou seja, criação e manutenção de EEPE através de contratos-

programa com autarquias, instituições de solidariedade social e cooperativas. Com este 

diploma o Governo não assume o princípio da democratização nem o direito à EPE pública 

e gratuita, estatuída na Constituição da República81. Este parecer foi bastante contestado 

pela oposição, por outras organizações e pelo CNE, que emite o parecer n.º 2/95. Este 

parecer analisou o diploma atrás indicado e definiu “as regras para a expansão da educação 

pré-escolar (…) mas não clarifica o papel da educação pré-escolar no sistema educativo” 

(Formosinho, 1997b:30).  

                                                 
79 Relativamente a esta questão ver Cardona (2000). 
80 Decreto-Lei n.º 173/95, de 20 de Julho, define o regime de atribuição pelo Ministério da Educação, de 
apoios financeiros à criação e manutenção de estabelecimentos de educação pré-escolar. 
81 Este diploma na alínea b), do ponto 2, do art.º 74.º, refere “Criar um sistema público e desenvolver o 
sistema geral de educação pré-escolar”. 
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O Estado não assume a educação pré-escolar como educação básica, nem define 

claramente os papéis das Instituições Particulares de Solidariedade Social  (IPSS) e, 

embora reconheça que os horários do pré-escolar não respondam às famílias, não faz 

inverter esta situação, antes, parece incentivar as entidades privadas a fazê-lo “escusando-

se a dar o seu contributo na rede que tutela, orienta e dirige82”. 

O Parecer n.º 2/95, do CNE, diz-nos que a mudança tem sido feita por 

“justaposições de camadas. Muda-se, acrescentando uma nova camada às já existentes. 

Assim o sistema compõe-se de camadas sobrepostas, com espírito e regras diferentes, que 

tornam difícil a sua compreensão e morosa a sua gestão (…) sendo mais seguro proceder a 

um enquadramento normativo e organizacional global neste processo de mudança83”. 

 Com toda esta movimentação, à volta da educação pré-escolar, o governo elegeu o 

pré-escolar como uma das suas prioridades políticas, fazendo acreditar que estávamos na 

presença de uma nova fase da história da EPE. A primeira medida legislativa desta fase foi 

a publicação das portarias de criação das salas de Jardins-de-infância “congeladas” desde 

1988, a que se seguiu um conjunto de normativos que culminou com a publicação da Lei-

Quadro da Educação Pré-Escolar (Vilarinho, 2000:187). 

Vilarinho (2000) considera a existência de uma fase de revitalização entre 1995-

1997. Com o Governo subsequente, emerge a expansão da rede de educação pré-escolar, 

com o “descongelamento das salas abertas no período anterior mas não oficial e legalmente 

criadas” (Vasconcelos, 2005:39). 

A partir de 1996, a Expansão da EPE volta a ser uma prioridade das políticas 

educativas. Foi elaborado um Relatório Estratégico para o Desenvolvimento da Educação 

Pré-escolar, o qual deu origem ao Plano de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar (PEDEPE) em Portugal.84 Também, em 1996, foi criado o Gabinete para a 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, destinado a tornar o plano 

possível. Na sequência destas medidas foi apresentada à Assembleia da República a Lei-

Quadro para a Educação Pré-Escolar. Entre outros aspectos, este diploma consagrava a 

articulação de esforços entre o Ministério da Educação e o Ministério da Solidariedade no 

                                                 
82 Ponto 5.2, do Parecer n.º 2/95. 
83  Ponto 7, do Parecer n.º 2/95. 
84 “O Programa de Expansão e Desenvolvimento foi escrito com base no Relatório Estratégico produzido por 
Formosinho e Vasconcelos, a pedido do então Ministro da Educação, Marçal Grilo, em Outubro de 1995, e 
apresentado ao Grupo Consultivo de Estratégia em 19/01/1996 e, posteriormente, ao Ministro da Educação, 
em Fevereiro de 1996. Este relatório nunca veio a ser publicado” (Vasconcelos, 2005:41). 
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sentido de garantir a dupla componente educativa e social da educação de infância, 

introduzia o conceito de tutela pedagógica, emanava orientações políticas para o processo 

da expansão da rede de Jardins-de-infância e considerava a educação pré-escolar como a 

primeira etapa da educação básica, na linha do que havia sido publicado em 1919 com 

Leonardo Coimbra, que com o Decreto n.º 5.787-A/19, de 10 de Maio de 1919, também 

legislou sobre o ensino infantil85. Este decreto referia que “o ensino infantil passa a ser não 

o prefácio do ensino primário mas o seu primeiro capítulo” (Gomes, 1986:79).  

Nesta altura foi revogada legislação até então vigente e criou-se uma nova 

legislação de suporte às novas filosofias educacionais para o pré-escolar. Posteriormente, 

em 1997, a lei é regulamentada através de um conjunto legislativo coerente, no sentido de 

a educação pré-escolar passar a ter uma função simultaneamente educativa e social, tal 

como fora reconhecida na lei (Vasconcelos, 2005:41). Também neste período é publicado 

o documento “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar” e foi reconhecido o 

grau de licenciatura como habilitação mínima para o exercício da educação de infância86. 

De facto, entre 1995 e 2000, verificou-se uma expansão significativa da rede 

nacional (pública, privada e solidária). 

 

 1.4. A Actualidade 
 

Na realidade a educação pré-escolar teve, na última década, no nosso país, um 

desenvolvimento significativo. A publicação da Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar, 

entre outros diplomas, é exemplo dessas mudanças no sistema educativo português.   

A Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar atribui orientações políticas claras para 

o processo de expansão da rede de jardins-de-infância, sendo a EPE considerada a primeira 

etapa da educação básica, alicerce e suporte de uma educação ao longo da vida, e 

concretiza a operacionalização da componente social através da distinção entre a 

componente lectiva e a componente de apoio à família. Esta lei reconhece o princípio da 

tutela pedagógica única como competência do ME. Segundo Formosinho (1997b), a tutela 

pedagógica única “é o instrumento mais adequado para conseguir que todos os contextos 

de educação pré-escolar concretizem a oferta de educação de infância como serviço 
                                                 
85 O decreto n.º 5.787-A, de 10 de Maio de 1919, no seu art.º 2.º referia que “o ensino primário abrange três 
graus: infantil, primário geral e primário superior” (Gomes, 1986:79). 
86 Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro. 
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educativo e como serviço social”. Nesta linha, é criada uma rede de educação pré-escolar, 

que integra não só uma rede pública, mas também uma rede privada com e sem fins 

lucrativos, definem-se instrumentos de cooperação institucional entre os vários 

departamentos governamentais envolvidos no programa de expansão e desenvolvimento da 

educação pré-escolar. Este normativo traduz ainda, a ampliação da participação municipal 

num sector que já lhe pertencia, introduzindo-lhe uma inovação importante, ao permitir a 

criação de uma rede pública municipal de Jardins-de-infância. 

A partir da publicação desta lei, foi preparada uma série de diplomas que ainda hoje 

regulamentam a expansão da rede e afirmam a tutela pedagógica do Ministério da 

Educação. 

O Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de Junho, é um desses diplomas que regulamenta 

alguns dos princípios enunciados na Lei-quadro e estabelece o regime jurídico do 

desenvolvimento e expansão da educação pré-escolar, definindo também o respectivo 

sistema de organização e financiamento. Neste decreto, e no que respeita à estrutura do 

sistema, surge um novo conceito – o de Rede Nacional de Educação Pré-Escolar. A 

finalidade desta rede consiste em “efectivar a universalização da EPE87” (Vilarinho, 2000). 

Para a sua concretização, enuncia a necessidade de se promover uma cooperação 

institucional entre os Ministérios da Educação e da Solidariedade e Segurança Social, de 

forma a serem possíveis apoios financeiros quer às famílias quer aos estabelecimentos de 

educação pré-escolar no sentido de salvaguardar o princípio da igualdade de 

oportunidades. No art.º 17.º é referido que “Aos serviços competentes dos Ministérios da 

Educação e da Solidariedade e Segurança Social cabe o acompanhamento do exercício da 

actividade pedagógica e técnica dos estabelecimentos de educação pré-escolar”. 

Este diploma desenvolve, ainda, os princípios gerais da educação pré-escolar, 

consagrando o direito da participação das famílias na elaboração dos projectos educativos, 

estabelecendo mecanismos de garantia de igualdade de oportunidades no acesso à 

educação pré-escolar e definindo instrumentos de cooperação institucional entre os vários 

departamentos governamentais envolvidos no Programa de Expansão e Desenvolvimento 

da Educação Pré-Escolar.  

 “Trata-se de dar corpo a uma tarefa educativa, complementada pela acção nas áreas 

da solidariedade e segurança social, a fim de que não haja discriminações e de que a 

                                                 
87 Ponto 1 do art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho 
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educação pré-escolar não constitua um privilégio mas um direito, integrado na realização 

do objectivo afirmado pela UNESCO de que a educação é para todos. O desenvolvimento 

de uma educação pré-escolar de qualidade constitui, assim, o objectivo central do presente 

diploma, devendo materializar-se na criação de uma Rede Nacional de Educação Pré-

Escolar 88”. 

O desenvolvimento de uma educação pré-escolar de qualidade constitui o objectivo 

central do presente diploma, devendo materializar-se na criação de uma rede nacional de 

educação pré-escolar, integrando uma rede pública, constituída a partir da iniciativa da 

administração central e local, e uma rede privada, desenvolvida a partir das iniciativas das 

instituições particulares de solidariedade social, dos estabelecimentos de ensino particular 

e cooperativo e de outras instituições sem fins lucrativos que prossigam actividades no 

domínio da educação e do ensino.  

Para além destes normativos, outros foram divulgados, explicitando as diferentes 

alterações a nível institucional e pedagógico: 

 - O Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21de Agosto, que define as normas de 

equipamento e material de estabelecimentos da educação pré-escolar; 

 - O Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto, que decreta as normas de 

instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar; 

 - A Portaria n.º 583/97, de 1 de Agosto, que estabelece a possibilidade de ser 

autorizado um horário de funcionamento superior a quarenta horas semanais; 

 - O Despacho n.º 5520/97, de 4 de Agosto, que define as orientações curriculares 

para a educação de infância. Estas distinguem-se de programa, porque não são prescritivas, 

diferenciam-se de algumas concepções de currículo por serem mais gerais e abrangentes, 

ou seja, incluírem a possibilidade de fundamentar diversas opções educativas e, por 

conseguinte, vários currículos. Caracterizam-se por uma abordagem mais centrada em 

orientações para o educador do que na previsão das aprendizagens a realizar pelas crianças 

(Silva, 1997:53); 

 - O Despacho Conjunto n.º 300/97, de 4 de Setembro, que estabelece as normas 

que regulam as comparticipações familiares. O Decreto-Lei n.º 147/97 determinou que as 

componentes não educativas da EPE fossem comparticipadas pelas famílias de acordo com 

                                                 
88 Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 82

as respectivas condições socio-económicas89. Os pais e encarregados de educação 

comparticipam no custo dos serviços de apoio à família que integram as componentes não 

pedagógicas dos EEPE. Esta comparticipação é determinada, antes do início de cada ano 

lectivo, de forma proporcional ao rendimento do agregado familiar90. 

Em 199891 é definido um novo regime de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Este diploma, 

favorece uma maior autonomia a nível da gestão institucional, como tal, é facilitado o 

desenvolvimento de formas de funcionamento mais flexíveis e adequadas às necessidades 

específicas dos diferentes locais. Esta lei define também uma política de maior 

proximidade entre docentes dos diferentes níveis de ensino. 

Decorrente da legislação aplicada, o Ministério da Educação, a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e o Ministério da Solidariedade, 

estabeleceram, em 1998, um Protocolo de Cooperação92 que implica subscrição do 

município, com o objectivo de concretizar a resposta social de apoio às famílias nos 

Jardins-de-infância da rede pública que passa a poder ser implementada nos EEPE públicos 

onde se entenda ser necessário. O referido Protocolo de Cooperação estabelece, entre 

outras coisas, o que compete ao governo, aos municípios e às famílias. 

Em 2001, a fim de reforçar a importância do investimento na qualidade da 

educação pré-escolar, foi aprovado um diploma93 que define o perfil geral de desempenho 

profissional do educador de infância. 

Um elemento relevante da política actual portuguesa foi a extensão do horário dos 

jardins-de-infância e do 1.º ciclo, a que está subjacente uma resposta às necessidades das 

famílias e não das crianças, uma vez que as cinco horas da componente educativa 

praticadas pelos EEPE públicos são suficientes para responder às necessidades educativas 

das crianças. Recentemente, foi publicado o Despacho n.º 12591/2006, que se refere às 

actividades de animação e de apoio às famílias na educação pré-escolar e de 

enriquecimento curricular no 1.º CEB, que menciona que, sem prejuízo da normal duração 

                                                 
89 Ponto 2, art.º 6.º, do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho. 
90 Art.º 1 e 2.º, do Despacho Conjunto n.º 300/97 de 4 de Setembro. 
91 Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
92 Os acordos de cooperação celebrados com as Autarquias e o Protocolo assinado entre o Governo e 
Associação Nacional de Municípios visam garantir que os jardins de infância desempenhem quer a sua 
função educativa, quer a função social de apoio à família, conforme o previsto no art. 12º da Lei n.º 5/97, de 
10/02 e nos art s 8º e 9º do Decreto-Lei n.º 147/97. 
93 Decreto-Lei n.º 240/2001 de 30 de Agosto. 
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semanal e diária das actividades educativas na EPE e curriculares no 1.º CEB, os 

respectivos estabelecimentos manter-se-ão obrigatoriamente abertos pelo menos até às 

17:30H e no mínimo oito horas diárias. Alude ainda que as actividades de animação e de 

apoio à família no âmbito da EPE devem ser objecto de planificação pelos órgãos 

competentes dos agrupamentos de escolas, tendo em conta as necessidades das famílias.  

Terminamos este ponto, comentando a mais utilizada metáfora para definir o 

processo de expansão e desenvolvimento da educação de infância nos últimos anos em 

Portugal «“foi a construção de pontes, (…) entre o Ministério da Educação e da 

Solidariedade, mas envolvendo outros ministérios, entre estruturas da administração 

central e regional; entre governos e autarquias; entre governo e sociedade civil, 

nomeadamente as IPSS’s e as instituições particulares e cooperativas; do governo com as 

associações de pais e educadores e sindicatos e tantas outras. Utilizando a metáfora de Ítalo 

Calvino, podemos dizer que estas foram as pedras que construíram o arco da ponte. «Com 

base no “arco” foi possível colocar o “tabuleiro da ponte” o qual emergiu a partir de um 

conjunto de normativos que consagraram a educação pré-escolar como a “primeira etapa 

da educação básica”» (Vasconcelos, 2003:64). 

 

2. Caracterização e Organização da Educação Pré-Escolar em 
Portugal 

 

A expressão “Educação Pré-Escolar” é muito recente, muito embora a realidade que 

dela decorre date dos princípios do séc. XIX. Nesta época «a expressão “educação pré-

escolar” significava exactamente o que queria dizer, ou seja “antes da escola”» (Mialaret, 

1976:14). O autor refere ainda que “um estabelecimento de educação pré-escolar é aquele 

cujo principal objectivo é facilitar o desenvolvimento geral da personalidade sob todos os 

seus aspectos e promover a educação da criança” (Mialaret 1976:22). 

Segundo Mialaret, um dos objectivos da educação pré-escolar é desenvolver na 

criança a iniciativa, a imaginação, o espírito de pesquisa e de descoberta. A educação pré-

escolar deve ser essencialmente uma preparação para a vida e uma construção dos 

fundamentos da vida pessoal posterior (1976:98). 
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De acordo com Correia (1981:158) “A educação pré-escolar é o início de um 

processo de educação permanente a realizar pela acção conjugada da família, da 

comunidade e do Estado”. Este limita-se ao jardim-de-infância, local das actividades.  

A Lei de Bases do Sistema Educativo 94 refere que a educação pré-escolar destina-

se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino 

básico e é constituída por instituições próprias “de iniciativa do poder central, regional ou 

local e de outras entidades, colectivas ou individuais, designadamente associações de pais e 

de moradores, organizações cívicas e confessionais, organizações sindicais e de empresa e 

instituições de solidariedade social95”. 

 Segundo Carvalho (1995), nos dias de hoje muitos autores entendem que a 

designação Pré-Escolar faz já parte da designação escola. Mas para todos é unânime 

considerar “este período desde o nascimento até ao início da escolaridade obrigatória”. 

 A especificidade do pré-escolar está nos seus conteúdos e produto da 

aprendizagem: “O educador dispensará, portanto, todos os conhecimentos estéreis (…) 

procurará, em contrapartida, todos os que tiverem o poder de suscitar a actividade 

intelectual e que levem a criança a descobrir novos horizontes” (Mialaret, 1976:98). 

“Assim, (o educador), em vez de estudar uma planta, ele tem que estar alerta para 

as plantas, para as flores, para as borboletas, para as cores, para as formas e, ao mesmo 

tempo, tem de estar alerta para a ligação com o planeta e as Galáxicas, isto é com os 

horizontes maiores que podem advir, se ele souber observar uma planta” (Carvalho, 

1995:42). Atrevíamo-nos a dizer que no pré-escolar trabalhamos à “tarefa” e não à “hora”.  

Para Dahlberg, Moss e Pence (2003), as instituições para a primeira infância 

deverão ser instituições abertas a todas as crianças e a todas as famílias, aos adultos e ao 

mundo, daí a necessidade de não se situarem na esfera económica que condiciona 

fortemente o tipo de crianças que frequenta uma dada instituição: 

“Ela (instituição dedicada à primeira infância) não deve ser entendida como um lar 

substituto. As crianças pequenas (…) são consideradas capazes de lidar e, de facto, de 

desejar e cultivar relacionamentos com pequenos grupos de outras crianças e adultos, sem 

que isso coloque em risco seu próprio bem-estar ou seu relacionamento com os seus Pais. 

(…) Ela oferece alguma coisa bem diferente, mas bastante complementar, de tal forma que 

                                                 
94 Lei de Bases do Sistema Educativo ponto 8, art.º 5.º. 
95 Lei de Bases do Sistema Educativo ponto 5, art.º 5.º. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 85

a criança obtenha, por assim dizer, o melhor dos dois Ambientes” (Dahlberg, Moss e 

Pence, 2003:111). 

Segundo estes autores, as crianças aprendem interagindo com o seu ambiente e 

transformando activamente seus relacionamentos com o mundo dos adultos, das coisas, 

dos eventos e, de maneiras originais, com os seus pares. Em certo sentido, as crianças 

participam da construção da sua identidade e da identidade dos outros. A interacção entre 

elas é uma experiência fundamental durante os primeiros anos de vida (2003:82). 

Cardona (2006) menciona que, tal como noutros países, a educação de infância 

sempre se caracterizou por uma grande diversidade relativamente aos serviços 

responsáveis pela sua gestão, condições e locais de funcionamento.  

 

 2.1. Currículo  
 

“ É finalidade da educação pré-escolar organizar um conjunto de experiências a 

partir das quais as crianças aprendem e desenvolvem competências pessoais e sociais. Este 

conjunto de experiências constitui o currículo, englobando princípios essenciais, valores, 

processos e práticas que formam a base de tudo o que sucede num determinado contexto 

educativo” (Portugal, 2006).  

Definir currículo e caracterizar as suas funções depende da perspectiva sob a qual é 

analisado: epistemológica, psicológica, filosófica, sociológica. A nós parece-nos interessar, 

tendo em conta o teor do estudo, esta última. Assim, apresentamos uma perspectiva 

sociológica do currículo, muito embora o seu estudo seja recente e esteja ligado ao 

aparecimento da chamada sociologia da educação. Não sendo apenas um “plano global de 

estudos”, o que é então o currículo? Será um plano estratégico de actuação? E assim sendo, 

o que contém e como se difunde? 

Um currículo compreende teores intensos, evidentes ou encobertos. Não se resume 

a um plano de estudos, a estratégias de aprendizagem e formas de avaliação. Um currículo 

transborda para uma construção sócio-pedagógica impregnada de valores e com forte 

suporte da estrutura política. Transcende a transmissão de conhecimentos a adquirir para 

passar a perceber o conhecimento e de que forma este processo se corporiza e de que 

valores se envolve, como por exemplo, valores de cidadania. 
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Um currículo escolar encerra também em si um outro currículo, que não está 

programado nem é ensinado e que denominamos de oculto. Funcionando como um “alter-

ego” do currículo, ele estará sempre presente porquanto a presença dos valores é inerente à 

pessoa humana que vive em sociedade. “Este curriculum desempenha um papel de 

destaque na configuração de significados e valores dos quais a comunidade docente e 

mesmo a discente não costumam estar plenamente conscientes” (Santomé, 1995:10). 

Como já referimos anteriormente, as escolas aparecem nas sociedades investidas de 

uma função fortemente socializadora. Assim, o currículo escolar tem também uma 

natureza social, sendo alvo da atenção da sociedade e do sistema político, no intuito de que 

a escola possa realizar esta tarefa de transmissão dos valores que a sociedade à qual 

pertence pretende transmitir aos mais jovens. O currículo é o reflexo de determinada 

sociedade, da sua evolução e do seu sistema político, dos seus poderes. Um currículo 

reflecte um tempo e uma época. O currículo valoriza o que a sociedade (ao qual se reporta) 

valoriza e desvaloriza. “As relações específicas de poder que existem em cada sociedade 

têm um prolongamento no sistema educativo” (Santomé, 1995: 13). 

O chamado currículo oculto não está apenas associado aos valores que cada 

indivíduo transporta para além da escola mas, muito associado aos vários poderes 

subjacentes aquando da sua elaboração. Por exemplo: “ Os grupos que detêm o poder 

institucional, com o fim de assegurar a sua consolidação, elaboram continuamente um 

manto correlativo de legitimações, estendendo sobre ele uma camada protectora de 

interpretações, tanto cognitivas como normativas.” (Santomé, 1995:23). Mas, devemos ter 

em atenção um outro facto: “Não existe nenhum tipo de evidência acerca da existência de 

um curriculum oculto planificado intencionalmente para ser desenvolvido nas escolas; algo 

que procure tacitamente ensinar normas e valores à classe estudantil” (Apple, 1985 cit. 

Santomé, 1995:115). 

Para além de tudo isto levanta-se uma outra questão que tem a ver com a 

“importação/exportação” de currículos e, a este propósito, Pardal (1993:15) diz-nos que “o 

currículo não se transplanta de uma sociedade para outra, como se de um ser inanimado se 

tratasse”. 

Podemos dizer que cada sociedade tem o seu currículo único, tal como a sua 

identidade cultural própria. Isto não implica que não haja sociedades a importar currículos 

e outras a tentar exportá-los. Terá muito a ver com os poderes políticos das mesmas e com 
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o seu objectivo de, ou influenciar para um novo modelo de sociedade, ou tentar conduzir à 

dominação pelo esforço da homogeneização. 

O centro do currículo é a criança/aluno enquanto pessoa, numa perspectiva de 

processo sempre inacabado. A educação pré-escolar centrada na criança caracteriza-se pela 

abertura, responsabilidade e confiança nas crianças, devendo ser um lugar agradável para 

viver, crescer e aprender (Marques, s/d:40). A característica mais importante do currículo é 

a sua flexibilidade, não havendo conteúdos obrigatórios e rígidos. 

Para os educadores de infância existem no nosso país, desde 1997, as “Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar”. Teresa Vasconcelos no prefácio que faz às 

mesmas refere: “…o educador é o construtor, o gestor do currículo, no âmbito do projecto 

educativo do estabelecimento ou do conjunto dos estabelecimentos. O educador deve 

construir esse currículo com a equipa pedagógica, escutando os saberes das crianças e suas 

famílias, os desejos da comunidade e, também, as solicitações dos outros níveis 

educativos” (Ministério da Educação, 1997b). 

Bruner (1988) citado por Carvalho (1995:45), defende que para o pré-escolar “o 

currículo deve consistir numa série de pré-requisitos de conhecimentos e habilidades que 

hão-de ser adquiridos pelo sujeito com o inventivo de aceder a níveis de competência cada 

vez maiores à medida que se avança”. 

“O currículo do pré-escolar é a vida que acontece”, diz-nos Carvalho (1995:45), 

acrescentando que é “…um currículo vivo, um currículo que corresponde exactamente à 

vida e à própria criança”. 

Vasconcelos (1990), citando Kliebard diz-nos: «“o currículo é uma estrada por 

onde as crianças viajam, sob a orientação de um guia e companheiro experimentando” o 

educador. O efeito que a viagem terá sobre cada um dos viajantes será diferente». Ainda 

segundo a autora, “cada criança é um projecto de futuro. Por isso serão então os objectivos 

da educação pré-escolar a nossa visão de futuro, a verdadeira fonte do currículo, o 

horizonte amplo que nos inspira”.  

Através da sua prática pedagógica, o educador de infância faz com que os jardins- 

de-infância se tornem num estabelecimento de educação de qualidade que presta serviços 

com qualidade, orientados para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, 

proporcionando-lhe actividades educativas e actividades complementares de apoio à 

família.  
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2.2. Organização do Contexto Educativo e Orientações Curriculares 
da Educação Pré-Escolar 

 

Cada educador de infância deverá organizar o contexto educativo (espaço, 

materiais, tempo, clima, grupo) onde o jardim-de-infância funciona, de forma motivadora e 

adequada à idade e ao desenvolvimento das crianças. A fim de lhes proporcionar 

experiências variadas, deverá adequar a organização do espaço às características do grupo 

de crianças que o frequentam e às dimensões existentes, aos equipamentos de que dispõe: 

mobiliário, material didáctico, de apoio e de consumo e à realidade local onde se situa o 

jardim-de-infância. Não existe uma organização que funcione como modelo.  

É de salientar que o espaço não se restringe à sala onde se realizam as actividades. 

Estende-se às casas de banho, à cozinha, ao refeitório, ao salão polivalente, aos arrumos, 

ao exterior (se houver), ou mesmo à área em frente ao jardim que pode ser utilizada para 

muitas actividades. Dispondo de espaços exteriores e interiores, estes devem ser utilizados 

para se criarem situações em que as crianças se sintam bem e possam brincar, aprender e 

desenvolver todas as suas capacidades da melhor maneira possível, contribuindo assim 

para as suas experiências de aprendizagem.  

A prática pedagógica dos educadores é encaminhada por objectivos tendo em vista 

resultados a atingir para o sucesso educativo de todas as crianças. Esta intencionalidade 

exige que o educador observe, planeie e avalie a sua acção; que articule com família e com 

outros parceiros educativos, comunicando os resultados da sua intervenção. 

O educador de infância utiliza metodologias centradas na criança, nas suas 

possibilidades e interesses, dando liberdade e tempo para a criança experimentar, 

permitindo-lhe aprender através da sua própria acção, ou seja, a criança é tomada como o 

centro da aprendizagem, participando, colaborando e manifestando os seus interesses, 

exercitando a sua iniciativa e autonomia. 

Quanto aos materiais educativos, a sua escolha ou produção são da 

responsabilidade do educador de infância.  

As actividades do jardim-de-infância devem abrir-se à comunidade através da 

realização de visitas e passeios, bem como acolher crianças de outras salas, de outros 

jardins ou escolas, os pais ou outros membros da comunidade, para haver trocas de saberes 

e de experiências. 
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Na concretização das actividades deveremos ter em conta que elas devem ser 

planeadas, organizadas e realizadas de forma a pôr em prática os diferentes objectivos da 

educação pré-escolar.  

Os pais devem colaborar no processo educativo dos seus filhos, cooperando em 

algumas actividades do jardim-de-infância, podendo participar também nos órgãos 

representativos e associativos do mesmo. A troca de informações e o encontro no dia-a-dia 

são indispensáveis para a articulação entre o Jardim-de-infância e a família. Num clima de 

relação aberta, pais e educadores constroem um espaço de confiança, condição essencial 

para uma acção educativa participada.  

Tendo como suporte a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar surgem em Portugal, 

em 1997, as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar com o objectivo 

principal de criar condições para que as crianças aprendam a aprender, numa primeira 

etapa de um processo educativo que as acompanhe ao longo de toda a sua vida. 

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, as actividades 

desenvolvidas nos jardins-de-infância estão inseridas em três grandes Áreas de Conteúdo: 

desenvolvimento pessoal e social, expressão e comunicação e conhecimento do mundo. 

Estas pretendem contribuir para promover uma melhoria da qualidade da educação pré-

escolar. 

Não se pretende que a educação pré-escolar se organize em função da etapa 

seguinte, ou seja, que o seu objectivo seja a entrada da criança para o 1.º ciclo e 

consequente cumprimento da escolaridade obrigatória. Pretende-se sim, que funcione 

como uma útil e boa preparação para toda a sua vida, tendo também como objectivo, 

contribuir para a igualdade de oportunidades entre todas as crianças provenientes de 

diferentes contextos socio-económicos. Pretende-se organizar e estruturar a pedagogia não 

esquecendo jamais o carácter lúdico das aprendizagens, promovendo auto-estima e auto-

confiança na criança, desenvolvendo-lhe competências que a conduzam ao sucesso. Para 

tal, a educadora favorecerá aprendizagens diferenciadas partindo da sua cultura e saberes 

individuais. A criança é reconhecida como agente do seu próprio processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Juntar todas as crianças significa partilhar em conjunto os seus desenvolvimentos e 

aprendizagens, sendo sujeitos do seu processo, bem como agentes do processo do outro. À 
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EPE pede-se que responda a todas as crianças atendendo a cada uma delas e, assim sendo, 

não se pressupõe um programa generalista mas uma pedagogia diferenciada.  

O planeamento dirige-se ao grupo podendo levar à necessidade de planos 

específicos para crianças com necessidades educativas especiais com vista a permitir uma 

mais adequada inserção social. Este planeamento, que deverá atender quer ao 

desenvolvimento pessoal e social da criança, quer ao desenvolvimento do respeito pela 

pluralidade de culturas, deverá decorrer num ambiente de bem-estar e segurança.  

O educador de infância deverá ter em conta para o desenvolvimento do Currículo: 

os objectivos gerais definidos na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, que deverão 

orientar a prática profissional dos educadores; a organização do ambiente educativo, como 

suporte do trabalho curricular e da sua intencionalidade, contende estes diferentes níveis de 

interacção: organização do grupo; organização do espaço e tempo; organização do 

estabelecimento educativo e relação com os pais e outros parceiros educativos e por último 

as áreas de conteúdo, que constituem referências gerais a considerar no planeamento. 

Quando as orientações curriculares se referem ao meio envolvente remetem 

necessariamente para o relacionamento com a família, incentivando a sua participação e 

colaboração. 

 

 2.3. Componente Educativa e Social 
 

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar consagra a existência de uma componente 

educativa, ao considerar a educação pré-escolar a primeira etapa da educação básica, 

competindo ao Ministério da Educação assumir a tutela pedagógica de todas as 

instituições. As medidas legislativas vieram implicar uma redefinição das características 

organizacionais das instituições, ou seja, que estas criem uma maior flexibilização e 

diversidade do seu funcionamento. Devemos salientar que a EPE continua a ser um 

importante serviço às famílias e, sobretudo, às mães empregadas. Por isso, existe um 

serviço educativo básico e um serviço social básico (Formosinho, 1996:26).  

Assim, a par da função educativa, é também valorizada a forma como as 

instituições respondem às necessidades sociais das crianças e famílias.  

A educação pré-escolar é considerada a etapa inicial de educação básica. As razões 

que, de um modo geral, fundamentam este pressuposto são duas: dados provenientes da 
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investigação confirmam as vantagens educativas em frequentar a educação pré-escolar e as 

características das sociedades desenvolvidas, urbanizadas, massificadas, informatizadas, 

globalizadas e multiculturais, tornam as famílias cada vez mais desprotegidas e sem tempo 

para a educação das crianças (Formosinho, 1997a:23-24). 

  A consideração de que a educação pré-escolar faz parte da educação básica 

arrasta-nos para a questão da sua articulação com o 1º CEB, devendo desenvolver-se em 

estreita ligação com outros níveis de ensino e especial com o 1.º CEB. Vários estudos têm 

evidenciado não só a obtenção de melhores resultados escolares, para as crianças que 

frequentaram a EPE, como também o maior sucesso na vida pessoal e profissional, no 

trabalho e no relacionamento interpessoal. No entanto, não devemos escolarizar a educação 

pré-escolar, porque estaremos a não cumprir os seus objectivos (Azevedo, 2001:57). 

A educação pré-escolar tem efeitos positivos no sucesso educativo das crianças e 

promove a igualdade de oportunidades educativas. As crianças que têm acesso a uma 

educação pré-escolar de qualidade vêm usufruir de benefícios pessoais e sociais 

assinaláveis. Dada a proximidade destas duas etapas da educação básica, estas deverão 

conduzir a uma continuidade educativa. O diálogo e a troca de informação entre 

educadores e professores permitem valorizar as aprendizagens das crianças e dar 

continuidade ao processo educativo (Ministério da Educação, 1997b:92). 

A Lei-Quadro consagra que compete ao Estado promover a oferta generalizada de 

serviços de atendimento, de forma a satisfazer a necessidade de crianças e famílias, com 

uma taxa de cobertura capaz de responder a todos.  

Para que a acessibilidade se concretize, a “difusão e coordenação da rede escolar 

infantil e os horários de funcionamento dos centros de educação pré-escolar” devem ser 

diversificados, de modo a proporcionar a todos a possibilidade de aceder a estes serviços 

de acordo com os seus interesses e necessidades (Formosinho, 1997a:23-24). A 

implementação de jardins-de-infância deve ser feita nos meios rurais, urbanos e 

suburbanos. Cabe ao estado prestar apoio especial às zonas carenciadas96. A Lei-Quadro 

estabelece, no seu art.º 16.º, a gratuitidade da componente educativa97.  

A Lei-Quadro dá os primeiros passos para a universalização da EPE, através da 

difusão da oferta e da promoção de uma procura acrescida (Formosinho, 1997b:32). 

                                                 
96 Ver art.º 5.º, da Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro. 
97 De acordo com o ponto 2 da Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro, as restantes componentes da EPE são 
comparticipadas pelo Estado de acordo com as condições socio-económicas das famílias. 
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A par de um serviço educativo público, a educação pré-escolar deve ser 

considerada também um serviço social básico, designado como de atendimento, de 

animação,98considerada como a componente não lectiva de prolongamento de horário. 

Estas diferentes componentes têm “estatutos diferenciados quer a nível de contribuição 

financeira familiar, quer em termos de horário, quer ainda em termos do pessoal e 

atendimento”99 (Formosinho, 1997b:34). 

A prestação de serviços educativos é obrigatoriamente exercida por profissionais do 

desenvolvimento infantil, isto é, tendo como habilitação o curso de educadores de infância. 

A componente social surge para responder aos interesses das famílias, que devido 

ao desejo de realização pessoal da mulher através do trabalho cada vez se exerce mais 

longe dos contextos domésticos. O recurso à família alargada é cada vez menos possível, 

porque cada vez mais as crianças vivem em famílias nucleares, muitas vezes longe dos 

locais onde habita a família alargada. Nesta situação, é evidente que a educação pré-escolar 

com serviços de guarda e cuidados infantis se impõe como vital (Formosinho, 1997a:26). 

Em relação aos horários dos estabelecimentos de educação pré-escolar100, a lei 

determina que “devem adoptar um horário adequado para o desenvolvimento das 

actividades pedagógicas, no qual se prevejam períodos específicos para actividades 

educativas, de animação e de apoio às famílias, tendo em conta as necessidades destas”. O 

horário de funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar é homologado 

pelo ME. Cabe ao Estado fomentar e garantir que os centros de EPE, independentemente 

da sua modalidade, desempenhem quer as funções educativas quer a sua função social. 

A Lei-Quadro reconhece o princípio da tutela pedagógica única como competência 

do ME e contempla, no âmbito das suas competências, a elaboração de orientações 

curriculares. Segundo Formosinho (1997b:35), a tutela pedagógica “é o instrumento mais 

adequado para conseguir que todos os contextos de educação pré-escolar concretizem a 

oferta de educação de infância como serviço educativo e como um serviço social” e 

implica “a criação de regras comuns a todos os contextos de educação pré-escolar”. 

                                                 
98Alínea d), do art.º4.º e ponto 1, do art.º 12.º, da Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro. 
99 Ver Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro. 
100 Ver art.º 12.º da Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro. 
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Assim, segundo a Lei-Quadro101, acentua-se que o Estado define as orientações 

gerais a que se deve subordinar a educação pré-escolar, incidindo sobre aspectos 

estruturais (enquadramento normativo genérico, tutela do sistema, articulação com o 

ensino básico), aspectos financeiros (financiamento e contribuição das famílias), aspectos 

organizacionais (organização pedagógica, incluindo a direcção pedagógica e a animação 

pedagógica, horários de funcionamento), aspectos pedagógicos (linhas curriculares, 

qualificação do pessoal) (Formosinho, 1996:27).  

A rede pública do Ministério da Educação tem, sobretudo, prestado um serviço 

educativo de apenas cinco horas diárias. As unidades de educação pré-escolar, enquadradas 

em IPSS’s, estão situadas num contexto institucional diferente da rede pública. Como a 

designação indica, as IPSS’s são instituições de assistência social. Este contexto 

institucional tem vantagens, em relação ao do jardim-de-infância da rede pública. 

Um elemento relevante da política actual portuguesa é a preocupação com a 

extensão do horário dos jardins-de-infância da rede pública, a que está subjacente uma 

resposta às necessidades das famílias (Cardona, 2000:191). 

O Decreto-Lei n.º 147/97 presta especial atenção à definição das condições 

organizativas dos estabelecimentos de educação pré-escolar, estabelecendo normas 

enquadradoras de uma organização educativa de qualidade, nomeadamente quanto a 

normas pedagógicas e técnicas, à qualificação do respectivo pessoal docente e direcção 

pedagógica e a mecanismos de avaliação e inspecção, bem como normas gerais de 

funcionamento, designadamente quanto a horários e lotação das salas.   

Relativamente à organização e gestão de todos os estabelecimentos de educação 

pré-escolar, destacam-se cinco pontos fundamentais referidos nos normativos legais: um 

educador por grupo de crianças; o número máximo de 25 crianças por grupo; a existência 

de um director pedagógico por jardim-de-infância; a duração de 5 horas diárias da 

componente educativa; o funcionamento de uma componente sócio-educativa que 

responda às necessidades das famílias, abrangendo serviço de almoços e prolongamento de 

horário. 

                                                 
101 Art.º 5.º (Papel estratégico do Estado), art.º 8.º (Tutela pedagógica e técnica), art.º 11.º (Direcção 
Pedagógica), art.º 18.º (Regime de pessoal), art.º 19.º (Formação e animação), art.º 20.º e 21.º (Avaliação e 
Inspecção). 
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CAPÍTULO 3  

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS 

NUMA PERSPECTIVA LOCAL 

 

 

 

 
“O senso comum diz-nos que uma organização é um 

conjunto de pessoas que prosseguem os mesmos “fins” e 

“se organizam” em consequência. O sociólogo dirá 

antes que uma organização é um agrupamento  

controlado por um poder organizador bastante forte e 

legítimo, tanto no interior como no exterior”. 

 

Perrenoud, (1994:134) 
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 1. Redes  
 

As organizações escolares têm actualmente de funcionar concomitantemente num 

registo vertical, trabalhando com as entidades e organizações situadas hierarquicamente 

acima de si e também num plano horizontal, interagindo com outras entidades, algumas do 

mesmo tipo (por exemplo outras escolas), outras de tipos diferentes (por exemplo as 

autarquias locais, as empresas, serviços de saúde, entre outras) (Lima, 2006:7). 

Constituem-se, assim, redes de organizações que são ainda pouco conhecidas e 

estudadas, mas que têm importante impacto sobre a governação da educação. 

Hargreaves (1998) e Lima (1992), nos estudos que têm realizado, referem que o 

isolamento profissional entre colegas continua a existir em inúmeras instituições 

educativas. “As redes que se estabelecem no interior da escolas e as redes de escolas, com 

múltiplas ligações e parcerias a outras entidades – museus, universidades, empresas, 

associações, etc. – podem oferecer o contexto e o ambiente apropriados à negociação de 

significados, à construção pessoal e social de conhecimento, ao ensino e aprendizagem 

significativa. O trabalho colaborativo, no seio destas redes de aprendizagem, permite a 

criação de um sentimento de pertença e de participação na comunidade escolar e em outras 

comunidades parceiras da rede” (Miguéns, in CNE, 2002:12). 

Até aos anos 70, a noção de rede era de uso relativamente especializado e marginal, 

contudo, hoje, ela encontra-se em inúmeros trabalhos teóricos e empíricos de diversas 

disciplinas. Ao longo dos anos este termo tornou-se objecto de muita atenção, sendo a 

noção de rede, nos dias de hoje, utilizada diariamente ao nível da net (rede) e da Web (teia) 

e como tal, faz parte da nossa vida diária. No entanto, o seu significado pode ter diversos 

sentidos consoante a sua aplicação. Ela é usada por referência, quer ao mundo do crime 

(redes de terrorismo), quer aos universos industrial, financeiro, comercial e das 

tecnologias, quer aos movimentos sociais de cidadania e de solidariedade. 

 O vocábulo “rede” tem sido associado, por exemplo, à ideia de “Estado mínimo”. 

Na verdade as “redes” tornaram-se norma dominante na actualidade, invadiram a nossa 

vida e a nossa linguagem. A noção de rede tem sido ligada, pelo modelo da Nova Gestão 

Pública, numa abordagem às questões da gestão do sector público em que se defende que é 

necessário menos governo, mas mais governação. 
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Esta é uma noção que, tal como a de parceria, apela às noções de colaboração e 

implicação. As parcerias surgem como uma modalidade do trabalho em rede que, segundo 

Ferreira (2003:517), parecem ter-se tornado obrigatórias para legitimar “as boas práticas.” 

O trabalho em rede entre professores e entre escolas concretiza-se em fenómenos como: 

modelos colaborativos de formação contínua de professores; redes de directores de escolas; 

agrupamentos de escolas constituídos pelas autoridades públicas; docentes ou escolas 

ligadas em rede; parcerias entre escolas e universidades e entre entidades públicas e 

privadas; redes internacionais cujos membros são, eles próprios, redes educativas (Lima, 

2006:8). 

A “organização em rede” é, a partir dos anos 90 do século XX, a que mais satisfaz 

as necessidades deste mundo conexionista e aquela que valoriza as ideias de organização 

horizontal e flexível, inovadora e criativa. A vida social passa a ser vista como uma 

“multiplicação de encontros e de conexões temporárias” (Ferreira, 2003:522). Segundo o 

mesmo autor, neste mundo conexionista, valorizam-se qualidades, antes desvalorizadas, 

como sejam a autonomia, a empatia, a implicação, o espírito empreendedor, a capacidade 

de gerar confiança, entre outros. Já não se fala tanto em autoridade, hierarquia e poder, mas 

em liderança, coordenação e supervisão. Noções como partenariado, parceria, contrato e 

projecto tornaram-se recorrentes na década de 90. 

Segundo Manuel Castells, citado por Ferreira (2003:519), “as redes constituem a 

nova morfologia das nossas sociedades”. Para este autor, a “sociedade em rede” 

corresponde à nova estrutura social da “era da informação”. Segundo o autor pode-se falar 

de uma nova sociedade, como a que está a emergir quando se verifica uma transformação 

estrutural nas relações de produção, nas relações de poder e nas relações entre as pessoas. 

Ainda segundo Manuel Castells, citado por Ferreira (2003:520, as relações de poder 

também sofreram alterações devido à crise do Estado-Nação como entidade soberana, 

pondo em causa a autoridade e a legitimidade deste, dado que a mundialização do capital e 

a descentralização da autoridade enunciam uma nova forma de Estado – o “Estado em 

rede”. Ao nível das relações interpessoais, o autor aponta igualmente transformações 

estruturais, que derivam, fundamentalmente, da crise do patriarcado, despertando uma 

profunda redefinição da família, das relações entre os sexos, da vida sexual e da 

personalidade, levando ao despontar de novas configurações familiares. Cada vez mais a 
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família nuclear, no que respeita ao suporte afectivo e material, tende a ser substituída por 

uma “rede de indivíduos”. 

O fenómeno das redes não é propriamente novo no domínio da educação. 

Actualmente, a novidade reside em dois aspectos fundamentais: no crescimento e aumento 

do número de entidades deste tipo e no crescente interesse dos governos por elas enquanto 

mecanismo de governação.  

“As escolas estão organizadas em rede, em certo sentido, na medida em que nelas 

podemos encontrar redes internas que agrupam o seu pessoal e em que se desenvolvem 

redes externas com outros indivíduos e outras organizações, e mesmo com outros 

estabelecimentos” (OCDE, 2000) citado por Ferreira (2002:164). 

Vivemos numa sociedade do conhecimento e da informação constituída por redes, 

“teias”. “As redes”simbolizam a ausência de “centro” são em grande medida invisíveis 

(Ferreira, 2003:518). Com as redes tende-se para o fim das hierarquias e para o 

funcionamento em unidades dinâmicas e criativas, onde se favorece a conectividade, o 

intercâmbio, a articulação, os contactos e vínculos e a interactividade. 

Segundo Barroso (2005:138), “a emergência do conceito de redes no domínio da 

educação resulta essencialmente de dois tipos de fenómenos: Por um lado, do 

desenvolvimento recente, na gestão das organizações em geral, de modelos pós-

burocráticos que valorizam a flexibilidade das estruturas e a interactividade. Por outro 

lado, como consequência do próprio reforço da autonomia dos estabelecimentos escolares 

e da diminuição da sua dependência vertical em relação a níveis hierárquicos superiores.” 

Ainda segundo o autor, a ideia de projecto é central, por um lado para criar redes de 

relações internas que assegurem a participação dos diferentes actores e, por outro, para 

permitir a construção de laços afectivos que assegurem a partilha de fins comuns. 

As “redes” têm vindo a ganhar grande importância nas nossas sociedades. É 

explicativo, na esfera sócio-educativa, o surgimento da “rede social”, dos “conselhos locais 

de acção social (CLAS)”, das “comissões de protecção de crianças e jovens (CPCJ)”, dos 

conselhos locais/municipais de educação”, entre outros – como expressão das denominadas 

políticas territoriais, contratuais ou partenariais (Ferreira, 2004:75). 

Relativamente ao 1.º CEB, tem sido difundida a ideia de que os problemas que o 

afectam são essencialmente problemas de rede escolar. Este não é apenas um problema 

técnico e administrativo, mas sim um problema eminentemente político, com fortes 
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implicações locais e que, como tal, faz apelo à participação de todos os interessados no 

processo educativo. 

Embora a escola continue a assumir uma grande centralidade, o campo educativo é 

muito mais amplo do que a esfera escolar. Trata-se de uma centralidade entendida à escala 

local do estabelecimento de ensino. «É neste contexto que se difundem as ideias de 

“abertura da escola à comunidade”, de “relação da escola com a comunidade102”, de 

“projecto educativo de escola”, entre outras» (Ferreira, 2004:65). Uma das noções que 

mais tem sido utilizada nos últimos anos para dar conta desta realidade é a noção de 

“parceria”103. 

A compreensão das dinâmicas sócio-educativas locais faz apelo a uma abordagem 

global da acção educativa, de modo a inscrever no processo de pesquisa as sinergias entre 

os contextos e modalidades formais, não formais e informais de educação; as actividades 

educativas intergeracionais, que envolvem crianças, jovens, adultos e idosos em processos 

integrados; as dimensões educativos e formativas das acções de desenvolvimento local; os 

contextos associativos de participação, solidariedade e cidadania. 

Sobre este carácter heterogéneo da educação no espaço local, é de referir a 

diversidade de profissionais (professores, educadores, médicos, enfermeiros, psicólogos, 

técnicos das áreas de serviço social, entre muitos outros) e a diversidade de instituições, 

serviços, associações, projectos e comissões (jardins-de-infância, centros de saúde, IPSS’s, 

autarquias, projectos diversificados, comissões, entre outros), que intervêm no campo 

educativo. Nóvoa (1991:71), ao falar de formação contínua de professores, defende a 

criação de “redes de (auto) formação participada” que permitam a “troca de experiências” 

e a “partilha de saberes”, constituindo e consolidando “espaços de formação mútua” no 

interior dos estabelecimentos de ensino portugueses. 

                                                 
102 Segundo Formosinho (1989), este conceito de Escola-Comunidade Educativa implica uma nova 
concepção para a escola portuguesa à qual subjaz um modelo de administração descentralizado gerador de 
um espaço organizacional de participação a nível da escola. 
O conceito de “comunidade educativa” começa a ser difundido no nosso país na sequência da aprovação da 
Lei de Bases do Sistema Educativo” (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) e sobretudo no âmbito dos trabalhos 
da Comissão de Reforma do Sistema Educativo (Ferreira, 2004:65). 
Sarmento e Ferreira (1995) definem “comunidade educativa” como “uma organização/instituição educativa 
dotada de autonomia relativa que procura estabelecer entre os seus membros um sistema de interacções 
assente numa partilha de valores e objectivos, construindo assim uma base de comunicação intersubjectiva”. 
103 Esta noção entrou no vocabulário das políticas educativas e da acção educativa e o seu uso tem sido de tal 
modo abundante que parece ter substituído, no senso comum educacional, outras noções – como a de 
“comunidade educativa” (Ferreira, 2003:88). 
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De acordo com Ávila de Lima (2000), “a organização pós-moderna caracteriza-se 

pela existência de redes, e alianças, de tarefas e de projectos e não de papéis e 

responsabilidades”. 

Para os líderes das organizações, está a tornar-se cada vez mais evidente que estes 

devem não só trabalhar no interior da sua instituição, mas também em outras entidades 

situadas para além da sua, ou seja, não se podem isolar da participação que caracteriza nos 

dias de hoje o mundo educativo. Actualmente, as funções educativas não são apenas do 

domínio do poder central. O poder local tem, igualmente, grande importância. 

“A governação em rede é encarada como uma estratégia para aumentar a 

capacidade política dos governos e para melhorar a governabilidade dos sistemas sociais” 

(Lima, 2006:9). Potencialmente, a governação em rede pode estimular níveis de 

participação e de envolvimento dos cidadãos nas questões públicas que eram, até há bem 

pouco tempo, inimagináveis nos sistemas de governação mais tradicionais (Lima, 

2006:15). 

 

2. Agrupamentos de Escolas 
 

Se entendermos por escola uma comunidade docente que tem capacidade e 

possibilidade de exercer e formular uma vontade colectiva, a dispersão e fragmentação da 

rede de estabelecimentos do ensino primário e da educação pré-escolar não favorece a 

comunidade educativa que se pretende (Formosinho e Machado, 2005c:144). 

Segundo Formosinho, «A necessidade de formar uma “escola” com dimensão 

humana capaz de se constituir como comunidade passaria, assim, pelo “agrupamento”das 

“escolas” infantis e básicas da mesma área geográfica». O primeiro passo para a criação de 

unidades organizacionais é a “criação de uma escola-comunidade a partir do agrupamento 

de estabelecimentos de ensino” (Formosinho, 1998:61).  

Os Agrupamentos de Escolas são uma realidade recente e o seu início reporta-se 

aos finais da década de 80, marcada pela criação das Escolas Básicas Integradas, 

designadas por EBI’s, “cujo propósito central pretende associar as ideias de promoção do 

sucesso educativo, de reorganização da rede escolar e de dinamização da comunidade 

local” (Costa, Neto-Mendes e Sousa, 2001:15), e pelos Territórios Educativos de 
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Intervenção Prioritária (TEIPS) que iniciaram em meados dos anos 90104, “Em linhas 

gerais, a sua criação inscreve-se na tradição das políticas de promoção da igualdade de 

oportunidades” (Costa, Neto-Mendes e Sousa, 2001:15). Também, em meados da década 

de 90, através do Despacho Normativo n.º 27/97105, de 2 de Junho, são previstas as 

associações e Agrupamentos de Escolas, para os estabelecimentos de educação e ensino 

que, a título experimental, se quisessem agrupar. A constituição de agrupamentos ao abrigo 

deste normativo realçou a pertinência de uma política de integração dos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do 1.º CEB num “programa de reforço da autonomia das 

escolas” desenvolvido a partir da década de 80 (Formosinho e Machado, 2005c:147). 

Posteriormente, através Decreto-Lei n.º 115-A/98106, de 4 de Maio, alterado pela 

Lei n.º 24/99, de 22 de Abril, são criados os Agrupamentos Horizontais (incluem 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º CEB) e Verticais (incluem 

estabelecimentos dos três ciclos do ensino básico, com ou sem educação pré-escolar) de 

Escolas.  

O Decreto-Lei n.º 115-A/98 corresponde a uma nova legislação acerca da gestão e 

administração das escolas. Neste decreto pode ler-se107 que o agrupamento de escolas visa, 

entre outras finalidades, favorecer um percurso sequencial e articulado dos alunos 

abrangidos pela escolaridade obrigatória numa dada área geográfica, superar situações de 

isolamento de estabelecimentos e prevenir a exclusão social e valorizar e enquadrar 

experiências então em curso. Este modelo organizacional também pretendia dar resposta a 

uma questão importante em matéria de territorização educativa, ou seja, quebrar com o 

isolamento e dispersão da rede escolar do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB) e da 

Educação Pré-Escolar. Até à publicação desde normativo, o modelo organizacional das 

escolas do 1.º CEB e da Educação pré-escolar, directamente dependentes de entidades 

administrativas exteriores à escola, direcções e delegações escolares, não se encontrava em 

consonância com a realidade do ensino básico. Assim, devido à democratização do ensino 

                                                 
104 Ver Costa, Neto-Mendes e Sousa (2001). 
105 Com o Despacho Normativo n.º 27/97, de 2 de Junho, pretende-se que as escolas participem no 
reordenamento da rede da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, equacionando novas 
dinâmicas de associação ou agrupamento de escolas e clarificando as respectivas áreas de influência. 
Pretende-se ainda o desenvolvimento de projectos educativos de escola, bem como a concretização de opções 
organizativas que, no plano interno da escola, venham a permitir um melhor funcionamento, atendendo à 
realidade social em que se inserem e ao projecto educativo que prosseguem. 
106 Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 
107 Alínea a), b) e e), do ponto 1, do art.º 5.º, do decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
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e particularmente, ao alargamento da escolaridade obrigatória para nove anos e à 

integração do 1.º CEB no todo do ensino básico, deixou de fazer sentido o isolamento deste 

nível de ensino. Relativamente à EPE, verificavam-se os mesmos problemas de dispersão e 

isolamento. Com o crescimento da educação pré-escolar, as politicas educativas em 

matéria de territorização e de modelo de gestão consideraram-no em situação análoga ao 

1.º CEB, podendo os jardins-de-infância ser integrados, quer nos Agrupamentos Verticais, 

quer nos Agrupamentos Horizontais de Escolas. 

Em vários normativos e nos discursos dos responsáveis políticos pela educação, a 

palavra autonomia aparece referenciada constantemente. Associada a esta, as palavras 

participação, inovação e qualidade surgem também amiudadamente.  

Sarmento (1993:5) citando Max Weber, refere que “Autonomia significa, ao 

contrário de heteronomia, que a ordem do agrupamento não é imposta por alguém fora do 

mesmo e exterior a ele, mas pelos seus próprios membros e em virtude dessa qualidade 

(seja qual for a forma que assuma)”. 

De acordo com esta definição, o conceito de autonomia surge directamente 

relacionado com uma forma de auto-regulação de um qualquer agrupamento social, sem 

que haja qualquer interferência de entidades estranhas ou alheias ao mesmo. No nosso 

caso, o agrupamento social a que nos referimos é a escola. 

A escola, enquanto centro das políticas educativas, deve construir a sua autonomia 

a partir da comunidade em que se insere, dos seus problemas e potencialidades, contando 

com uma nova atitude da administração central, regional e local, que possibilite uma 

melhor resposta aos desafios da mudança108. Esta autonomia pressupõe que as escolas 

desempenhem melhor o serviço público de educação. 

 

 2.1. Organização, Administração e Gestão das Escolas 
 

«O reforço da autonomia das escolas, pela sua dimensão organizacional, implica 

“mudanças culturais” profundas. Por isso, é preciso desenvolver uma pedagogia da 

autonomia, a todos os níveis, a começar na administração central e a acabar nas escolas (ou 

vice versa). Na verdade a autonomia também se aprende e essa aprendizagem é o primeiro 

passo para ela se tornar uma necessidade. Daí que o processo de reforço da autonomia das 
                                                 
108 Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, alterado pela lei n.º 24/99, de 22 de Abril. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 103

escolas, para além de ter de introduzir alterações nas normas e nas estruturas, deva 

igualmente, e com maior acuidade, introduzir mudanças nas pessoas e na cultura das 

organizações em que trabalham, e aqui a formação tem um papel central» (Barroso, 

1997:34).  

O desenvolvimento de uma política de reforço da autonomia das escolas, mais do 

que cumprir o que está regulamentado, deve criar condições para que ela seja “construída” 

em cada escola, de acordo com as suas especificidades locais e no respeito pelos princípios 

e objectivos que enformam o sistema público nacional de ensino (Pires, 2005:67). 

 A autonomia é um conceito construído social e politicamente pela interacção dos 

diferentes actores organizacionais (governo, administração, professores, alunos, pais e 

outros membros da sociedade local), numa determinada escola à procura do bem comum e 

local. Não se pretende conceder maior ou menor autonomia às escolas, mas sim reconhecer 

a autonomia da escola como um valor intrínseco à sua organização e utilizar essa 

autonomia em benefício das aprendizagens dos alunos. 

 A autonomia das escolas não constitui, portanto, um fim em si mesmo, mas um 

meio da escola realizar em melhores condições as suas finalidades. 

Relativamente à autonomia, esta tem vindo a ser legislada, regulamentada e 

implementada através de um processo moroso, pautado por politicas educativas que tentam 

definir, não só as orientações das funções da administração, mas ainda os modelos de 

administração. 

Até à década de 70, e em sintonia com o modelo político inerente à Ditadura, o 

modelo de administração dominante era de tipo “burocracia mecanicista”: “Trata-se de um 

modelo racional, burocrático-mecanicista, centralizador, cuja função essencial era 

assegurar a rotina de um ensino estandardizado e garantir a coordenação dos professores, a 

homogeneização dos alunos e a conexão das disciplinas e dos diferentes agrupamentos de 

alunos (turmas, classes e ciclos), com a máxima eficiência” (Barroso, 1991:64-65). 

Em Dezembro de 1974, na sequência dos discursos, alterações que a revolução do 

25 de Abril de 1974 introduziu na sociedade e nas escolas, com a publicação do Decreto-

Lei n.º 735-A/74109 o Ministério da Educação desenha, com carácter experimental, uma 

                                                 
109 Decreto-Lei n.º 735-A/74, de 21 de Dezembro, estabelece uma estrutura de gestão escolar completamente 
baseada em comissões eleitas. Este decreto-lei aproveitando a experiência do Decreto-Lei n.º 221/74,visa a 
criação das referidas estruturas democráticas em todos os estabelecimentos oficiais dos ensinos preparatório e 
secundário, segundo moldes que, assegurando a adequada representação dos docentes, discentes e 
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estrutura de gestão democrática baseada em Conselhos (Directivo, Pedagógico 

Administrativo), compostos por representantes eleitos, reduzindo a importância das 

assembleias de escola. O objectivo principal deste decreto era estabelecer normas precisas 

e detalhadas para a organização e para o funcionamento dessas comissões (Afonso, 

1994:127). Pretendia-se então rectificar o passado recente de anarquia organizacional, em 

que tinham caído as organizações escolares nos primeiros que seguiram à revolução de 

Abril. 

O Decreto-Lei n.º 735-A/74 constitui uma tentativa de “normalização” com vista a 

assegurar o controlo da escola e a sua reorganização, mas as escolas continuam a funcionar 

com base nas Assembleias deliberativas, até que, após um período de Comissões 

Administrativas, surge o Decreto-Lei n.º 769-A/76110 “marcado pelo ‘retorno do poder’ e 

pela ‘reconstrução (sucedida) do paradigma da centralização” (Lima, 1998:277).  

Com a aplicação deste decreto, a governação das escolas, assenta, em grande parte, 

na responsabilidade colegial dos professores representados pelo Conselho Directivo, que é 

eleito pelos seus pares. Esta gestão colectiva é partilhada por outro órgão com carácter 

deliberativo, o Conselho Pedagógico. No entanto, a orientação pedagógica nunca foi 

atribuída à escola, uma vez que este tipo de orientações ficou a cargo do poder central.  

Já na década de 80, a LBSE estabelece os parâmetros orientadores da estrutura e 

funcionamento do sistema educativo, define os princípios a que deve obedecer a sua 

administração e gestão: a nível central, regional e autónomo, regional, local e de 

estabelecimento. Em termos estruturais a LBSE define dois níveis de administração – o 

central e o regional (artigo 44.º), para além da administração e gestão dos estabelecimentos 

de educação e ensino (artigo 45º), este porém está subordinado aos anteriores e às suas 

respectivas funções. 

Definidas as prioridades educativas, com a sua tónica na “reforma”, tornava-se 

necessário operar mudanças no sistema educativo que possibilitassem respostas capazes 

aos novos desafios, em geral, e à autonomia, em particular. 

                                                                                                                                                    
funcionários administrativos e auxiliares, salvaguardem a seriedade do próprio processo democrático e 
garantam as indispensáveis condições da eficácia no funcionamento das escolas. 
Este diploma é essencialmente experimental e vigorou apenas durante o ano escolar de 1974-1975. 
110 Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de Outubro, conhecido por “decreto da gestão de (Mário Sottomayor) 
Cardia” – o então ministro da educação do governo presidido por Mário Soares, estabelece a organização de 
órgãos de gestão democrática. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 105

É então que surge o Decreto-Lei n.º 43/89111, conhecido pelo decreto da autonomia, 

consagrando o principio da autonomia das escolas oficiais do 2.º e 3.º ciclos do Ensino 

Básico e do Ensino Secundário, nos planos cultural, pedagógico e administrativo. No seu 

preâmbulo, este decreto, parte do reconhecimento da necessidade de “inverter a tradição de 

uma gestão demasiado centralizada”, para que se transfiram poderes para os níveis regional 

e local. Este consagra ainda que “a autonomia da escola se concretiza na elaboração de um 

projecto educativo próprio constituído e executado de forma participada”. Assim, o 

Projecto Educativo integrará as prioridades educativas, as estratégias de intervenção e o 

período de tempo previsto para a sua execução. 

A partir deste decreto verificamos que cada escola passou a ter a possibilidade de: 

definir a gestão dos tempos lectivos e de ocupação de espaços; organizar e oferecer 

actividades de complemento curricular, de animação sócio-educativa, de ocupação dos 

tempos livres ou de desporto escolar; gerir o crédito horário disponível para o exercício de 

cargos de gestão intermédia e de desenvolvimento de projectos pedagógicos; proceder ao 

recrutamento de pessoal auxiliar de acção educativa em regime de tarefa ou de contrato a 

tempo certo; estabelecer parcerias entre escolas, nomeadamente para a criação de centros 

de recursos educativos e centros de formação (Formosinho, 1998).  

Segundo Barroso (1997:42), este decreto foi muito importante na medida em que 

reconhece a autonomia relativa da escola. No entanto, salienta que “ a autonomia não pode 

ser imposta. É um contra senso, é um paradoxo dizer – tu vais ser autónomo. O estado não 

tem que decretar a autonomia. Tem é que criar condições para que as escolas a construam”. 

Embora seja um normativo que valoriza a autonomia da escola como um processo para a 

descentralização administrativa, existe uma grande lacuna no diploma, ou seja o facto de 

não abranger o pré-escolar e as escolas do 1.º ciclo.  

Segundo Teodoro (1994:83), “o Ministério da Educação considerava que a reforma 

educativa, iniciada com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo em Outubro de 

1986, se processa segundo três ciclos: um primeiro, entre 1986 e 1988, a Comissão da 

Reforma do Sistema Educativo realizou estudos e debates necessários e fez a sua proposta 

de reforma ao governo; um segundo, entre 1988 e 1991, preparou-se um enorme edifício 

legislativo e experimentaram-se os novos modelos a desenvolver; e o terceiro, apontando 

como sendo tempo de fazer a reforma em cada escola”.  
                                                 
111 Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro, estabelece o regime jurídico de autonomia das escolas do 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico, e do ensino secundário. 
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O ano de 1991 fica marcado pelo Decreto-Lei nº 172/91112, que ficou conhecido 

como o “novo modelo de gestão” e estabelece um novo sistema de direcção, administração 

e gestão dos estabelecimentos de educação, introduzindo novos órgãos. Este decreto foi 

designado por regime jurídico de direcção, administração e gestão dos estabelecimentos de 

ensino. Foi implementado apenas em algumas escolas, cerca de cinquenta a nível nacional, 

as outras escolas continuavam a ser geridas pelo Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de 

Outubro113. Entre outros princípios, este diploma declara, no seu preâmbulo, que “o 

diploma concretiza os princípios da representatividade, democraticidade e integração 

comunitária”. 

Enquanto o Decreto-Lei n.º 43/89 confere às escolas do 2.º e 3.º ciclos e Secundário 

autonomia a nível cultural, pedagógico, administrativo e financeiro, o Decreto-Lei n.º 

172/91, alarga a “sua autonomia” à educação pré-escolar e ao 1.º ciclo. Este modelo 

pretende, “de uma forma inovadora, alargar o ordenamento do “novo modelo de 

administração, direcção e gestão das escolas” a todas as escolas dos vários níveis de 

educação e ensino” (Formosinho e Machado, 2000a:47).  

A estrutura organizativa assenta em três níveis: direcção, administração e gestão e 

orientação educativa. Com este modelo, contudo, grande parte do poder de direcção das 

escolas continua a ficar fora delas.  

 Este modelo de gestão aponta para a criação de “áreas escolares” que, como 

determina o ponto 2 do art.º 5.º, são agrupamentos de Jardins de Infância e de Escolas do 

1.º CEB, de acordo com o número de alunos e lugares docentes, com a dispersão 

geográfica dos núcleos (são os estabelecimentos de educação pré-escolar ou do 1.º CEB 

agregados em áreas escolares) nela integrados e tendo em conta critérios de gestão 

pedagógica. Assim, este novo modelo é aplicado quer a escolas quer a áreas escolares.  

A direcção da escola é entregue ao Conselho de Escola e a gestão é confiada a um 

Director Executivo escolhido e destituído pelo Conselho de Escola. O Decreto-Lei vem 

legitimar este órgão deliberativo, sendo que, na sua composição, metade dos elementos são 

docentes e a outra metade representantes do pessoal não docente, representantes de pais, 

                                                 
112 Decreto-Lei nº 172/91, de 1º de Maio, define regime jurídico de direcção, administração e gestão dos 
estabelecimentos de ensino de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 
113 Decreto-Lei nº 769-A/76, de 23 de Outubro, regula o modelo de gestão das escolas, conhecido por “gestão 
democrática”. 
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representantes da autarquia, representantes de interesses económicos e representantes dos 

interesses culturais. 

Afonso (1995:110) considera que este modelo introduz duas inovações 

fundamentais na administração dos estabelecimentos de ensino, que resultam da separação 

das funções de direcção e gestão. De um lado, o conselho de escola com os representantes 

da comunidade educativa, como órgão de direcção da escola, do outro o director executivo, 

nomeado pelo conselho de escola, formalizando assim, uma área profissional específica 

com formação especializada para a gestão escolar, «de modo a garantir melhores níveis de 

qualidade técnica nos procedimentos de gestão, por comparação com os níveis de 

desempenho dos gestores “amadores” eleitos pelos seus pares docentes».  

Tendo sido posto em prática em regime experimental, este modelo de gestão foi 

avaliado por um Conselho de Acompanhamento e Avaliação, que apresentou um “relatório 

preliminar” em Janeiro de 1995 e finalmente, em Março de 1996, o seu “relatório final”, 

que aponta para o insuficiente grau de autonomia concedido à escola. Como 

recomendações apela para a necessidade de se proceder a um processo de descentralização 

da administração, através de uma transferência de poderes para a escola (Ferreira, 

2005b:274).  

A primeira manifestação da intenção política de agrupar as escolas surge com a 

publicação do Despacho n.º 27/97, onde é aberta a possibilidade das escolas se agruparem 

de acordo com os seus interesses, afinidades e proximidades geográficas. Este documento 

não estabelece normas específicas. 

Mais tarde, segundo o Decreto Regulamentar n.º 12/2000, o agrupamento de 

escolas “é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e 

gestão, podendo integrar estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais ciclos 

do ensino básico, a partir de um projecto pedagógico comum”114. Com finalidades muito 

diversas mas complementares, destacam-se as seguintes: favorecer um percurso escolar 

sequencial e articulado dos alunos numa dada área geográfica; superar situações de 

isolamento de estabelecimentos e dos docentes e permitir a articulação curricular entre 

níveis e ciclos de ensino. 

                                                 
114 Art.º 2.º, do Decreto Regulamentar n.º 12/2000 de 29 de Agosto. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 108

A publicação do Decreto-Lei n.º 115-A/98115, aprova o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, bem como dos respectivos agrupamentos. Este diploma dá 

especial atenção às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos jardins-de-infância, 

integrando-os, de pleno direito, numa organização coerente de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos de educação, o que até então não tinha acontecido.  

Neste normativo, realçam-se os conceitos de direcção, gestão, autonomia, projecto 

educativo, comunidade educativa, contratos de autonomia, que parecem indissociáveis uns 

dos outros (Sousa, 2005:47), contribuindo para a definição deste modelo de administração 

e gestão.  

No primeiro parágrafo do preâmbulo do normativo encontram-se mencionados os 

objectivos que são: autonomia das escolas, entendida como um processo gradual; 

descentralização; democratização; assegurar uma efectiva igualdade de oportunidades; 

qualidade do serviço público e educação. Ao longo de todo o preâmbulo, encontramos uma 

concepção de escola enquanto centro de políticas educativas, dotada de um projecto 

educativo. Considera-se a escola inserida na comunidade e capaz de estabelecer parcerias 

sócio-educativas, assumindo e partilhando responsabilidades com toda a comunidade 

educativa. 

Este decreto, com algumas alterações introduzidas pela Lei n.º 24/99, de 22 de 

Maio, apresenta um mesmo modelo para todas as escolas, desde a educação pré-escolar até 

ao ensino secundário, e faz referência especial à educação pré-escolar e ao 1.º CEB, dando-

lhes a possibilidade de formarem agrupamentos: “O presente diploma permite que sejam 

encontradas soluções organizativas adequadas às escolas de maior dimensão e às escolas 

mais pequenas e isoladas” (Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 115-A/98). 

Com este modelo de administração das escolas são definidos órgãos próprios, a 

saber: Assembleia de Escola; Conselho Executivo ou Director; Conselho Pedagógico e 

Conselho Administrativo. 

Como princípios fundamentais deste modelo surgem a democratização e 

participação de todos os intervenientes no processo educativo, sendo reconhecido a todos 

os membros da comunidade educativa o direito de escolher através de eleição os 

respectivos órgãos de administração e gestão. A autonomia é aqui entendida como a 
                                                 
115 Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos 
estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 
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capacidade da escola “tomar decisões nos domínios estratégico, pedagógico, 

administrativo, financeiro e organizacional, no quadro do seu projecto educativo e em 

função das competências e dos meios que lhe estão consignados”116. A sua concretização 

traduz-se no Projecto Educativo, no Regulamento Interno e no Plano Anual de 

Actividades. 

O Projecto Educativo117 é o documento que consagra a orientação educativa da 

escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um 

horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa. 

O Regulamento Interno118 é o documento que define o regime de funcionamento da 

escola, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de orientação 

e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e os deveres dos membros da 

comunidade escolar.  

O Plano Anual de Actividades119 é o documento de planeamento, elaborado e 

aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola, que define, em função do 

projecto educativo, os objectivos, as formas de organização e de programação das 

actividades, e que procede à identificação dos recursos envolvidos. 

Um dos aspectos mais inovadores deste diploma é constituído pelos contratos de 

autonomia: 

“Por contrato de autonomia entende-se o acordo celebrado entre a escola, o 

Ministério da Educação, a administração municipal e, eventualmente, outros parceiros 

interessados” (Ponto 1, do art.º 48.ª, do Decreto-Lei n.º 115-A/98). Na verdade, os 

                                                 
116 Ponto 1, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
117 Alínea a), do ponto 2, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
A elaboração do Projecto Educativo, é uma tarefa que diz respeito à comunidade educativa e deverá ter a 
participação dos vários intervenientes no processo educativo – professores, alunos, pais, pessoal não docente, 
comunidade local – quer de forma directa, quer através dos respectivos representantes (Costa, 1999:24). 
118 Alínea b), do ponto 2, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
O regulamento Interno é “Documento jurídico-administrativo-laboral, elaborado pela comunidade, que com 
carácter estável e normativo contém as regras ou preceitos referentes à estrutura orgânica, pedagógica, 
administrativa e económica, que regulam a organização interna do centro” Rodríguez (1985:434) citado por 
Costa (1999:31). 
119 Alínea c), do ponto 2, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
Costa (1999:27) denomina este Plano Anual de Actividades por Plano Anual da Escola e define-o com um 
“instrumento de planificação das actividades escolares para o período de um ano lectivo consistindo, 
basicamente, na decisão sobre os objectivos a alcançar e na previsão e organização das estratégias, meios e 
recursos para os implementar”. 
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contratos de autonomia mostram abertura ao alargamento da autonomia das escolas, mas 

encontramo-nos ainda a aguardar a sua celebração. 

 No Portal da Educação120, podemos constatar o seguinte: “O Ministério da 

Educação vai assinar contratos de desenvolvimento e autonomia com os 24 agrupamentos 

e escolas envolvidos num projecto-piloto de avaliação externa, num processo que deverá 

estender-se gradualmente a mais unidades de gestão”. A mesma expectativa ocorre 

relativamente à autonomia, pois no site121 do Ministério da Educação, podemos ler que: 

“As escolas vão ter mais autonomia para gerir os recursos humanos, docentes e não 

docentes, na sequência de um processo de transferência de poder de decisão para os 

conselhos executivos, que visa a desburocratização da gestão dos estabelecimentos de 

ensino”. 

 2.2. Gestão Democrática das Escola  
 

Alguns autores têm vindo a reflectir sobre as questões da democratização do 

governo das escolas públicas e sobre o conceito de escola democrática. Assim, Lima 

(1998:141) refere que o conceito de democratização da educação foi historicamente 

conotado com o “direito à educação”. Também Grácio (1981:668) refere, no seu conceito 

de democratização da escola, o “direito à educação, e portanto, à composição social do 

contingente escolar (representação proporcional de classes e camadas sociais, de sexos, de 

regiões)”.  

A Revolução de 25 de Abril de 1974 representou o início de uma viragem histórica 

na sociedade portuguesa. Com a institucionalização da democracia, presenciaram-se 

alterações profundas que se repercutiram, entre outros, na vida das escolas e no sistema 

educativo. 

 Segundo Teodoro (1994:75), “ A relação entre educação e democracia no processo 

de mobilização educativa verificada entre 1974 e 1976 foi procurada segundo uma 

perspectiva, normalmente não assumida explicitamente pelos diferentes actores, 

englobando três dimensões, complementares e convergentes: a igualdade de oportunidades 

                                                 
120 Através do site, http://www.min-edu.pt/np3/52.html, consultado em 10/04/2007. 
121 Mais Autonomia para as Escolas, http://www.min-edu.pt/np3/50.html, consultado em 12/04/2007.  
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de acesso à educação; a igualdade de oportunidades de sucesso na educação; a participação 

democrática na escola e no sistema educativo122”. 

 Ainda, de acordo com Teodoro (1994:76), a primeira dimensão esteve presente em 

várias iniciativas populares, tais como, a criação de creches e jardins-de-infância por 

comissões de moradores e outros, o lançamento das CERCI’s, envolvendo comissões de 

pais e outros elementos ligados à educação especial, campanhas de alfabetização, entre 

outras. A segunda dimensão envolveu a questão dos valores educativos e, como tal, 

suprimiu algumas disciplinas, fez a revisão a alguns programas do ensino, assim como a 

supressão dos exames nacionais e das provas de admissão ao ensino superior, o 

alargamento das Escolas do Magistério à formação de educadores de infância, entre outros. 

“A terceira dimensão teve na gestão democrática das escolas e na criação de fortes 

organizações sindicais de professores os aspectos mais marcantes” (Teodoro, 1994:77). 

Esta surgiu com a destituição dos reitores e directores nomeados pelo Ministério e a sua 

substituição por comissões eleitas de professores, funcionários e estudantes.  

Para entendermos a gestão democrática das escolas, convém salientar algumas 

características da gestão do período que antecede o 25 de Abril de 1974. Neste período, 

existia um grande controlo político ou ideológico, as práticas docentes eram repressivas, 

pelo que, não se verificava participação na organização e gestão das escolas. Também os 

responsáveis pelas escolas eram nomeados: reitores e directores.  

A gestão da escola era centralizada a todos os níveis e o tipo de liderança 

autocrática ou paternalista (Lima, 1998:204). O modelo existente era o liceal, cuja direcção 

pertencia a um reitor, nomeado pelo Ministro, mas que a qualquer momento o podia 

substituir. A Reforma de Veiga Simão123, visando a «democratização do ensino», permitiu, 

no interior da escola, a ocupação, por parte de professores e alunos, de espaços de 

participação que tornaram mais evidente a necessidade da democratização na sociedade, 

efeito não desejado pelo sistema político no seu todo.  

No período que se segue ao 25 de Abril de 1974, a participação dos professores e 

estudantes no processo educativo ultrapassa a mera funcionalidade que o regime anterior 

consentia e o regime de administração e gestão das escolas ficou conhecido pela gestão 

democrática da escola. Contudo, esta designação “é marcada pela ambiguidade, isto é, 

                                                 
122 Sobre as três dimensões, ver Teodoro (1982).  
123 Lei nº 5/73, de 25 de Julho. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 112

significa coisas diferentes (e muitas vezes antagónicas) consoante as forças políticas” 

(Lima, 1998:275). 

Segundo Lima (1998:275), “A gestão democrática é fortemente associada ao 25 de 

Abril de 1974, atribuindo-se-lhe, desta forma, um significado desde logo político”. 

 Durante o período revolucionário a palavra gestão confundiu-se com direcção, 

conquanto que a palavra democrática era indicadora de autonomia e de autogestão.  

Neste período, podemos falar em participação nas escolas portuguesas. Este facto 

deve-se à institucionalização do regime democrático e à substituição do modelo liceal pelo 

designado modelo de gestão democrática da escola. 

No âmbito da Gestão Democrática no Ensino Primário, o Despacho n.º 40/75124, de 

8 de Novembro, foi o normativo pelo qual os Jardins-de-infância da Rede Pública ao nível 

administrativo se regeram (legislação do 1.º CEB), embora a gestão se fizesse de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 542/79. O Despacho o n.º 40/75, define as atribuições dos órgãos de 

gestão. “Concede-se maior representatividade e reestrutura-se o conselho coordenador 

distrital” e “Amplia-se a liberdade de decisão do Conselho Escolar”.  

Neste modelo, a gestão é assegurada por dois órgãos: o director da escola ou 

encarregado de direcção e o conselho escolar, constituído pelos professores da escola. 

 O director de escola é eleito pelo conselho escolar e pode ter agregado a ele pais, 

alunos, funcionários e autarquia, com funções consultivas. Ao director de escola, entre 

outros, compete125: representar a escola; presidir às reuniões do conselho escolar; decidir 

em conformidade com o conselho escolar; prestar colaboração às comissões de moradores 

e associações de pais e atender os encarregados de educação. 

Ao Conselho Escolar126entre outros pontos, compete: eleger o director da escola; 

decidir sobre as questões da vida escolar (dentro dos limites da lei); fazer propostas às 

entidades competentes para solucionar assuntos para os quais não tenha competência legal 

e apreciar casos de natureza disciplinar. 

                                                 
124 Despacho o n.º 40/75, de 8 de Novembro, define o modelo de gestão das escolas do 1.º CEB, outrora 
Escolas Primárias. Este despacho refere no seu ponto 1.1 que, “ A direcção das escolas primárias cabe: ao 
Conselho Escolar nos estabelecimentos de ensino com mais de dois lugares docentes; ao encarregado de 
direcção, nas escolas até dois lugares docentes”. 
125 Ponto 1.10 do Despacho o n.º 40/75, de 8 de Novembro. 
126 Ponto 1.7 do Despacho o n.º 40/75, de 8 de Novembro. 
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Como podemos verificar, as funções de cada um destes órgãos são dependentes da 

administração central e ambos têm pouco poder de decisão. Este modelo de gestão vigorará 

na escola primária até à implementação do Decreto-Lei n.º 115-A/98.  

A constituição da República (1976) traduz a preocupação de que a educação dê um 

contributo decisivo para a consolidação da democracia, não apenas na sua dimensão 

política, mas também, e insistentemente, na sua dimensão social. No capítulo dos direitos e 

deveres culturais,127 a Constituição atribui ao Estado a responsabilidade de promover “a 

democratização da educação e as condições para que a educação (…), contribua para a 

igualdade de oportunidades, (…) o desenvolvimento da personalidade e (…) para o 

progresso social e para a participação democrática na vida colectiva128”.  

Licínio Lima (1998:276) considera existirem duas edições da gestão democrática 

das escolas129. O primeiro, designado de “ensaio autogestionário” reúne três fases: a 

primeira fase é denominada de “gestão democrática directa”, vai desde o 25 de Abril a 27 

de Maio de 1974 e é caracterizada pelas Assembleias gerais de escola, pela auto-gestão das 

escolas, ou seja, corresponde ao deslocamento do poder da administração central para o 

contexto escolar (Falcão, 2000:55); A segunda fase caracteriza-se por eleger 

democraticamente quem havia de dirigir a escola (Lima, 1998:277). A terceira fase será 

aberta com a publicação do Decreto-Lei n.º 735-A/74 e caracteriza-se, principalmente, 

pelos primeiros conselhos directivos eleitos terem paridade entre professores e alunos. 

A segunda edição de “gestão democrática” da escola caracteriza-se por um período 

de “normalização” e é marcado segundo Lima (1998:277), pelo “retorno do poder” e pela 

“reconstrução do paradigma da centralização”. Ocorre com a publicação do Decreto-Lei n.º 

769-A/76 e respectivas portarias e nele se situam a quarta e quinta fases. A quarta fase 

corresponderá à “normalização” e à oposição de alguns sectores escolares a este 

normativo. A quinta fase caracteriza-se “Por vezes de uma forma relativamente subtil e 

implícita (do tipo “do mal, o menos”, ou do tipo “ para pior já basta assim”), mas outras 

vezes por uma defesa explícita, e menos entusiástica, do modelo ainda em vigor” (Lima, 

1998:279).  

É de referir que a participação constituiu uma característica do modelo do Decreto-

Lei n.º 769-A/76, resultante dos movimentos de professores desencadeados pelo 25 de 

                                                 
127 Capítulo III da Constituição da República Portuguesa, versão 1997. 
128  Ponto 2, do art.º 73.º, do capítulo III, da Constituição da República Portuguesa, versão 1997. 
129 Ver a este propósito (Lima, 1998). 
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Abril (Falcão, 2000:74). Este modelo, embora tenha sido bastante inovador, não 

contemplava dois dos princípios básicos: a descentralização e autonomia. 

A LBSE reiterou os princípios da democraticidade e de participação que 

caracterizavam, desde 1974, a gestão dos estabelecimentos de ensino em Portugal, mas 

alargou-os a todos os implicados no processo educativo, nomeadamente aos pais e 

encarregados de educação. Só alguns anos mais tarde foi assegurada a sua participação 

formal na gestão das escolas, com o Decreto-Lei n.º 172/91.  

O Decreto-Lei n.º 172/91 teve como inovação no seu diploma, o alargamento da 

participação de diversos actores nos órgãos de Direcção – o Conselho de Escola ou de 

Área Escolar. No seu preâmbulo refere que “a gestão democrática dos estabelecimentos 

dos ensinos básicos e secundário constitui uma referência importante na evolução da escola 

portuguesa. De entre outros, destaca-se a presença de um representante da Autarquia130. 

Com este normativo o poder local deixa de ser mero contribuinte do sistema educativo, 

para passar a colaborar na definição das linhas orientadoras da escola131.  

De acordo com a avaliação feita a este modelo, o Ministério da Educação impôs a 

necessidade da elaboração de um diploma que, dando cumprimento às exigências da 

LBSE, consagrasse um regime que garantisse a democraticidade dos órgãos, o equilíbrio 

na representatividade entre os sectores da comunidade educativa que abrangesse o pré-

escolar e o 1.º CEB (Almeida, 2003:56). 

Em Fevereiro de 1996, o Ministério da Educação apresentou na Assembleia da 

República um conjunto de princípios que viriam a constituir o “Pacto Educativo para o 

Futuro”. Entre várias medidas apresentadas, salientamos: a reforma do sistema de 

administração e gestão da educação; o reordenamento da rede escolar; a dinamização dos 

conselhos locais ou municipais de educação; o processo de transferência de poderes e de 

competências para os órgãos do poder local; o reforço da autonomia das escolas 

valorizando a identidade de cada escola e os projectos educativos, a organização 

pedagógica flexível e a sua adequação à diversidade dos alunos e dos territórios 

educativos, criando as condições materiais, profissionais e administrativas necessárias a 

uma verdadeira autonomia. Estes princípios tinham como principal objectivo a qualidade 

do processo educativo e a escola é apresentada como o “centro privilegiado das políticas 

educativas” (Portugal, 1996:9-10). 
                                                 
130 Alínea e) e alínea d), do ponto 2 do art.º 9.º do Decreto-Lei n.º 172/91 de 10 de Maio. 
131 Art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 172/91 de 10 de Maio. 
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Após um período de debate público, é publicado o Decreto-Lei n.º 115-A/98. Este 

novo diploma orienta-se segundo os princípios da democraticidade e da participação de 

todos os interessados no processo educativo 132e da responsabilização do Estado e dos 

diversos intervenientes no processo educativo133. Defende-se a integração comunitária dos 

estabelecimentos de educação e ensino, através da qual a escola se insere numa realidade 

social concreta, com características e recursos específicos134e a iniciativa dos membros da 

comunidade educativa, na dupla perspectiva de satisfação dos objectivos do sistema 

educativo e da realidade social e cultural em que a escola se insere135. 

Uma das inovações deste modelo foi a introdução de um novo órgão “de 

participação e representação da comunidade educativa, responsável pela definição das 

linhas orientadoras da actividade da escola, com respeito pelos princípios básicos 

consagrados na Constituição da república e na LBSE” – a Assembleia de Escola ou de 

Agrupamento. 

É neste quadro que se torna pertinente uma crescida participação das autarquias 

locais na organização da vida pública. “Seria crucial que a acção das autarquias se 

guindasse a uma função contributiva em termos de construção participada de um sistema 

educativo local democrático mais pluralista e inclusivo” (Lopes e Sanches, 2004:136). A 

constituição de agrupamentos de escolas, compreendida como expressão da política local 

de educação, poderia tornar-se uma oportunidade para atingir estes fins.  

O modelo de gestão instituído pelo Decreto-Lei n.º 769-A/76, modelo de gestão 

democrática, que vigorou na maioria das escolas portuguesas até à vigência do Decreto-Lei 

n.º 115-A/98, não considerava esta intervenção possível, contudo, as orientações proferidas 

pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98 viriam a estabelecer a possibilidade de também as escolas e 

os municípios poderem tomar a iniciativa de criação de agrupamentos. 

O aparecimento das parcerias está associado à ideia da valorização da iniciativa do 

local, inscrevendo-se, segundo Beatriz Canário (1995:153-154), num movimento mais 

amplo de renovação das formas de participação dos cidadãos nos diferentes aspectos da 

vida social, no sentido do aprofundamento da democracia. Movimento esse que tem uma 

dinâmica a longo prazo e que favorece a persistência das práticas sociais de partenariado, 

                                                 
132 Alínea a), do ponto 1, do art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio. 
133 Alínea d), do ponto 1, do art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio. 
134 Alínea a), do ponto 2, do art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio. 
135 Alínea b), do ponto 2, do art.º 4.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio. 
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imprimindo-lhe, contudo, um carácter essencialmente dinâmico, de transformação nas suas 

formas e nos seus conteúdos.  

 
 3. Os Municípios: Poder Local/Poder Central 
 

 De acordo com a Constituição da República Portuguesa136, “a organização 

democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais, sendo estas definidas 

por (…) pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a 

prossecução de interesses próprios das populações respectivas. No continente as autarquias 

locais são as freguesias, os municípios e as regiões administrativas (ainda não estão 

criadas)137”. 

 Em Portugal, a consagração institucional das autarquias e as formas de organização 

autárquica das comunidades locais remonta pelo menos à época medieval. A actual 

organização democrática das autarquias locais portuguesas foi constitucionalmente 

consagrada em 1976, com a inauguração da democracia local em 1977, através da 

realização das primeiras eleições autárquicas. 

“O estudo do município, nas origens dele, nas suas modificações, na sua 

significação como elemento político, deve ter para a geração actual subido valor histórico, 

e muito mais o terá algum dia, quando a experiência tiver demonstrado a necessidade de 

restaurar esse esquecido, mas indispensável elemento de toda a boa organização social” 

(Herculano, 1983:34). 

A palavra concelho deriva do latim concilium cujo significado é reunião, 

assembleia. Na Idade Média este termo surge-nos algumas vezes para designar todo o tipo 

de reuniões, como as do clero. Ao falarmos em concelho, ligamos a ideia contida na 

palavra às instituições locais, os municípios, a assembleia de vizinhos feita para tratar 

assuntos da povoação. 

A origem dos concelhos não é unívoca e relativamente a este assunto os 

historiadores que se dedicaram ao estudo da Época Medieval dividem-se no que se refere à 

averiguação da sua origem.  

                                                 
136 Ponto 1e 2 do art.º 235, da Constituição da República Portuguesa – versão 1997. 
137 Ponto 1, artº 236, da Constituição da República Portuguesa – versão 1997. 
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O aparecimento dos municípios em Portugal poder-se-á buscar à concessão de 

cartas de povoamento, à outorga de cartas de foral, à distribuição de parcelas territoriais a 

ordens religiosas e ainda à concessão de terras a estrangeiros que se queriam fixar em 

Portugal (Almeida, 2003:15). Sobre estes territórios concelhios ou municipais incidiam 

encargos em benefício do rei ou do senhor. 

Finda a Idade Média todo o espaço continental se encontra coberto por concelhos, 

designados por cidades, vilas, concelhos, coutas, honras ou simplesmente terras. Todos os 

concelhos eram constituídos por Câmaras Municipais, cujas atribuições eram idênticas em 

quase todas. Os ofícios municipais compreendiam um Juiz Presidente, dois ou mais 

vereadores, um Procurador e por vezes um tesoureiro. Estes oficiais, com excepção dos 

Juízes de Fora, eram eleitos localmente.   

No fim do Antigo Regime, do ponto de vista administrativo e judicial, o país estava 

dividido em três áreas: comarcas, provedorias e concelhos (Almeida, 2003:15). Com o 

aparecimento do liberalismo dá-se a instauração de uma administração local centralista e 

hierarquizada, de forma a controlar o país e as comunidades locais. Mouzinho da Silveira 

foi o pioneiro na implementação de um sistema baseado em províncias, comarcas e 

concelhos.  

As reformas administrativas foram-se sucedendo e sobrepondo, como refere 

Moreno (1986:14): “Com avanços e recuos assim se caminhou até ao fim do século XIX. 

Enquanto Rodrigues Sampaio em 1878 aumentava a autonomia local, José Luciano de 

Castro, em 1886 e João Franco em 1895 tornavam a colocar acento tónico na supremacia 

do poder central sobre o poder local”. Após o triunfo da República, (5 de Outubro de 

1910), os republicanos elegeram a descentralização como peça forte do seu discurso. Com 

o nascer do Estado Novo as autarquias vêem o seu papel e as suas funções fortemente 

restringidas. Nesta época a nação é vista como um todo. A Constituição de 1933 considera 

as autarquias elementos estruturantes da Nação, hierarquizadas de baixo para cima: 

freguesias, concelhos e províncias (Almeida, 2003:21). Na prática, o poder autárquico não 

existia, isto porque, dependia em tudo do poder central e das directivas políticas do 

governo. 

 Com a revolução de Abril de 1974, o poder autárquico passa a ser visto e a ser 

exercido de uma outra forma, com vista à sua restauração e ao desenvolvimento dos 

princípios que sempre tinham orientado as tradições municipalistas. 
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O poder autárquico está instituído na sociedade portuguesa e consagrado na 

Constituição da República Portuguesa (Título VIII – Poder Local). 

As autarquias locais são formas autónomas de administração no território municipal 

e não representantes do Estado, art.º 235138. No ponto 1, do art.º 237, é referido que as 

atribuições e a organização das autarquias locais serão reguladas pela lei, “de harmonia 

com o princípio da descentralização administrativa”.  

Lima (1988:177) menciona que “não se põe em dúvida a necessidade de 

descentralização no que respeita às autarquias locais. (…) As tarefas do estado, de cada vez 

mais amplas e de maior vulto, não lhe permitem, através da sua própria orgânica, acudir 

directamente a todas as necessidades públicas. O Estado precisa de chamar à colaboração 

os administradores, e encontra no município a entidade mais idónea para assumir o encargo 

de prosseguir determinados interesses públicos”. 

Só a partir da Revolução de Abril de 1974, a expressão “poder local” entrou no 

léxico português139. 

 “O poder local é uma afirmação do carácter progressista, avançado, eminentemente 

popular do regime democrático instaurado com a revolução portuguesa” (Almeida, 

2003:73). Esta palavra surge também com o poder dos municípios e, mais tarde, foi 

reconhecida pela “Carta Europeia da Autonomia Local”.  

“Na génese da Carta Europeia da Autonomia Local esteve a vontade de as 

associações internacionais dos representantes eleitos das autarquias locais verem 

reconhecidas, num instrumento jurídico internacional, as regras fundamentais que 

asseguram a independência politica, administrativa e financeira das instituições que os seus 

membros personificam” (Martins, 2001:12). A aprovação da Carta pelos Estados 

compromete os mesmos a respeitar um conjunto de regras fundamentais que asseguram a 

autonomia das autarquias locais. 

A Carta Europeia da Autonomia Local no seu artigo 2.º estabelece que “O princípio 

da autonomia local deve ser reconhecido pela legislação interna e, tanto quanto possível, 

pela constituição.” Ainda no art.º 3.º, a Carta define o conceito de autonomia local140. 

                                                 
138 Constituição da República Portuguesa, versão 1997. 
139 A expressão “Poder Local” surge na Constituição da República Portuguesa de 2 de Abril de 1976, 
nomeadamente nos artigos 235.º a 243.º e nos artigos 255.º a 267.º.  
140 No ponto 1, “Entende-se por autonomia local o direito e a capacidade efectiva de as autarquias locais 
regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das respectivas 
populações, uma parte importante dos assuntos públicos”. Este ponto realça a dimensão do poder local. 
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Amaral, (1991:421), afirma que a expressão “Poder local não é sinónimo de 

administração autárquica nem tão pouco de autarquia local”, o mesmo autor refere ainda, 

“Para que exista poder local é necessário mais alguma coisa, além da auto-administração”. 

Assim, só existe Poder Local quando as autarquias locais são autónomas e têm uma grande 

autonomia administrativa e financeira do poder central. 

Para Álvaro Cunhal, (1988:190)141 “ O Poder local é um dos elementos estruturais 

fundamentais do regime democrático português. O Poder local é parte integrante do poder 

político e da orgânica do aparelho do Estado. O Poder local, tal como estatui a 

Constituição, não é um prolongamento ou instrumento do Poder central (…) é “uma 

verdadeira conquista de Abril”.  

Em Portugal, as autarquias locais são as freguesias, os municípios e as regiões 

administrativas,142 estas últimas ainda por instituir. 

Fernandes (1995:109), considera o nível local como o “nível concelhio”, e a 

intervenção autárquica uma realidade desde a época liberal. No entanto, essa intervenção 

tem assumido diversas posturas, principalmente após a publicação da LBSE, porque “de 

meros contribuintes, legalmente forçados, do sistema educativo, elas passaram a ser 

também consideradas intervenientes políticos com autonomia de decisão”.  

Ao abordarmos a noção de local e segundo Azevedo (1995a:93), podemos dizer 

que o local é “normalmente associado a uma certa parcela do território, geograficamente 

delimitado e no qual estão implantadas as escolas do ensino básico e outras instituições de 

educação e formação”. Ainda de acordo com Azevedo, o local também pode ser “o lugar 

onde se mobilizam os meios e os recursos disponíveis”, ou ainda pode ser considerado 

como “o espaço de equilíbrios das comunidades” (Azevedo, 1995a:94).  

Relativamente ao local, convém fazer uma distinção. Não devemos confundir a 

Administração Local Autárquica com a Administração Local do Estado. O conceito de 

Autarquia Local prevê “a existência de um território, de um agregado populacional, de 

interesses próprios das pessoas e de órgãos representativos da população” (Barros, 

1996:236).  

                                                 
141 In Programa do PCP, Portugal – uma democracia avançada no Limiar do século XXI. 
http://www.pcp.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=39#27, consultado em 
23/04/2007. 
142 Ponto 1, do art.º 237.º, da Constituição da República Portuguesa, versão 1997. 
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Quando nos referimos a Administração Central do Estado e Administração Local 

do Estado, consideramos a primeira “os serviços com competência extensiva a todo o 

território nacional”, estamos em presença de um conceito abrangente, a segunda “órgãos e 

serviços locais sedeados em vários pontos do território nacional apenas com competência 

limitada a esses segmentos territoriais” (Barros, 1996:242-243). 

Nos últimos tempos temos verificado um grande interesse pelo local e pela relação 

entre “educação” e “local”, expresso nas actuais preocupações da descentralização, da 

territorialização e da contratualização das políticas e das práticas educativas. É elucidativa 

a multiplicação de noções como descentralização, participação, autonomia, comunidade 

educativa, território educativo e, mais recentemente, dos temas da gestão local da escola, 

da territorialização das políticas educativas, das parcerias e dos contratos em educação 

(Ferreira, 2004:62). 

Segundo Ferreira (2003:10), «o estudo do local em educação não pode 

circunscrever-se à esfera escolar, na medida em que a “educação” não é apenas as 

“escolas”. E, tal como a educação não é apenas a escola, também o “local” não é apenas o 

“lugar”, sendo necessário ter em conta o quadro de recomposições e de relações dialécticas 

entre o local e o global». No entanto, a escola não deverá perder a sua identidade, 

garantindo a sua participação na definição da política local. Barroso defende que a 

representatividade concreta na política local de educação/município poderá ser sustentada 

pelo projecto da escola:  

“O projecto de cada escola deve ser elaborado tendo em vista definir os contributos 

de cada estabelecimento de ensino para a realização dos objectivos nacionais e locais do 

sistema educativo. Nesse sentido o projecto de escola, se articulado com os projectos de 

outras organizações de um mesmo “território educativo” ou “bacia de formação”, pode 

constituir um elemento importante para a definição de uma política local de educação ao 

obrigar à concertação de objectivos e à coordenação de recursos ente o poder autárquico, 

os agentes económicos e culturais e as próprias escolas” (Barroso, 2005:128). 

Sabendo nós da fragilidade e ligeireza da grande parte destes projectos, surge-nos a 

preocupação de como vão as escolas assegurar a sua influência nestas políticas locais de 

educação. Na linha de pensamento de Barros (1996:230), “apesar de distintos, os poderes 

Central e Local, bem como a própria escola, embora funcionando de forma independente, 
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relacionam-se.” Julgamos que será na base desse relacionamento que se desenvolve a 

administração educacional. 

O interesse pelo local está associado à crescente complexidade dos problemas 

sociais e da sua crescente visibilidade social, política, científica e mediática. Um dos 

factores explicativos deste interesse tem a ver com a incapacidade dos poderes públicos 

centrais para encontrarem soluções para os problemas do desemprego, da pobreza, da 

injustiça social, que surgiram ou se agravaram neste período (Ferreira, 2003:72-73).  

Se existem casos em que o interesse pelo local é dos próprios actores locais, 

motivando várias formas de associativismo local, noutros casos o interesse é do próprio 

Estado, que tende a assumir-se como uma instância de regulação e mobilização dos actores 

sociais. As recentes políticas públicas de descentralização da administração do Estado e de 

promoção da autonomia das escolas públicas têm vindo a atribuir crescente importância à 

gestão local da educação – e, por conseguinte, aos projectos educativos locais – 

nomeadamente no que se refere ao envolvimento das autarquias na definição de políticas 

educativas locais e na sua administração. 

 Mas, a propósito  da descentralização, Barroso e Pinhal (1995:122) chamavam à 

atenção para a necessidade de “evitar que ao centralismo do poder central, se substitua o 

centralismo do poder local”. A deslocalização das decisões e das políticas educativas no 

quadro da devolução de poderes143 consistiu e consiste na realização de processos de 

repartição e transferência de competências para outros níveis de administração, dos quais 

se destacam as autarquias e as escolas.  

No caso das escolas, consideram vários autores que a “re-localização” das políticas 

educativas, num quadro de ressurgimento da “escola como objecto local”, corresponde a 

uma mudança de concepção do papel do Estado em relação à educação e ao 

reconhecimento da sua incapacidade em responder adequadamente às solicitações de um 

sistema educativo cada vez mais complexificado. Este fenómeno da re-localização surge 

num período de retracção do Estado e de transformação das suas lógicas de acção e 

acompanhado da ideia de devolução de poder ao local. Durante as três últimas décadas o 

campo escolar atravessou profundas transformações que concorrem para este fenómeno da 

                                                 
143 A devolução de poderes constitui, em termos jurídico-administrativos, não uma forma de desconcentração 
– traduzida numa delegação de poderes – mas um processo mais substancial de transferência de atribuições. 
Segundo Amaral (1988:309) “O Estado devolve uma parte dos seus poderes a entidades que não se 
encontram integradas nele”. 
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re-localização (Ferreira, 2003:76) ou, como está em voga dizer-se, a “territorialização das 

políticas e da acção educativas” (Ferreira, 2004:61). 

O quadro legislativo que enquadra, actualmente, a participação do poder local na 

educação remete-o para um papel mais activo e interveniente na dinâmica educativa e na 

administração e planeamento da educação. No sentido de ultrapassar a mera execução das 

políticas normativas da territorialização educativa definida e dirigida pelo Estado, as 

autarquias têm vindo a envolver-se num conjunto de iniciativas e dinâmicas locais que 

visam a emergência de uma política educativa local (Fernandes, 2005a). Tal como já foi 

referido, o estudo do local em educação faz um apelo a uma abordagem global da acção 

educativa. Actualmente, no campo educativo, participam diversos profissionais 

trabalhando individualmente e/ou em equipa. Neste contexto a educação tem também lugar 

em diversos contextos: escolar, familiar e comunitário e estão ao seu serviço variadas 

instituições.  

O estudo do local em educação apresenta-se com fortes probabilidades de 

contribuir para a promoção do desenvolvimento das comunidades que nele se 

movimentam. As competências da administração local do sistema educativo podem ser 

caracterizadas de acordo com três tipos de acções exercidas: “a) Através de competências 

próprias, no âmbito dos equipamentos e acção social escolar; b) Através da participação de 

representantes autárquicos na direcção dos estabelecimentos de educação e ensino e c) 

Através da colaboração, mediante acordos pontuais ou protocolos, nas actividades de 

complemento educativo realizadas pelas escolas” (Fernandes, 1988:139). 

No uso das suas competências e no sentido de responder aos interesses e 

necessidades das localidades, a administração local, na educação Pré-Escolar, 

desempenhou um papel importante na actividade educativa. 

Estas competências têm vindo a ser reforçadas, não só ao nível da educação pré-

escolar, mas também dos outros níveis de ensino. Evidenciamos a criação da “Carta 

Educativa”, como instrumento operacionalizador da rede escolar, e do “Conselho 

Municipal e Educação”, como órgão consultor e participativo nas políticas educativas 

locais. Acrescentamos ainda a participação da autarquia no órgão de administração e 

gestão das escolas e dos agrupamentos de escolas. 

Nas três últimas décadas as atenções voltaram-se para o local, quer em termos 

económicos, colocando a tónica nos sistemas produtivos locais e no papel dos municípios 
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na dinamização do tecido produtivo local; quer em termos sociais, através 

fundamentalmente, de políticas de inserção, ou mesmo no campo educativo. A par deste 

interesse, tem sido divulgada a ideia que o local é capaz de oferecer uma ponte de salvação 

para os problemas agudizados com a crise do Estado e com a globalização. 

Barroso (1999:140), refere que «a crise do “Estado educador” sob a pressão do 

“global” e do “local”, trouxe a escola para o centro das políticas educativas». 

O “Pacto Educativo para o Futuro144”, apresentado pelo então Ministro da 

Educação Marçal Grilo, constitui um exemplo deste fenómeno. Entre os objectivos 

estratégicos do “Pacto Educativo”, destacamos os seguintes: fazer do sistema educativo um 

sistema de escolas, e de cada escola um elo de um sistema local de formação, no sentido 

de: colocar a escola no centro das preocupações e do interesse da população portuguesa a 

todos os níveis e territorializar as políticas educativas dinamizando e apoiando formas 

diversificadas de gestão integrada de recursos e favorecendo a sua adaptação às 

especificidades locais. 

No quadro do processo de descentralização da gestão da educação, criou-se uma 

nova estrutura: o conselho local de educação, mais tarde designado conselho municipal de 

educação. Procurava-se que, em cada território, se articulassem as políticas educativas e se 

apoiassem realmente as escolas. Para isso, os professores e os representantes das escolas, o 

poder local, os pais, os serviços públicos, as associações culturais, sociais e económicas, as 

colectividades, as forças de segurança e outras instâncias localmente relevantes pertenciam 

a este conselho, cujas funções eram as de apoiar a vida educativa local, melhorando as 

escolas e enriquecendo a educação dos jovens, alargando o espaço educativo e articulando 

actividades. 
                                                 
144“ O Pacto Educativo para o Futuro” foi um instrumento central na estratégia, que exigia a participação de 
todos os parceiros educativos e sociais e, portanto, a pacificação do mundo educativo, o diálogo e a definição 
de objectivos positivos, valorizando vontades e energias. Entre os parceiros estavam vários ministérios (e 
serviços públicos), associações, órgãos do poder local, direcções das escolas, sindicatos, organizações não 
governamentais, sociedades científicas e profissionais, fundações e individualidades do mundo cultural, 
científico e económico. Este documento foi apresentado na Assembleia da República, em 1996, durante a 
governação do XII Governo Constitucional pelo Ministro Marçal Grilo e pretendeu ser um documento de 
referência para a discussão das questões da educação em Portugal. 
Os 10 compromissos do “ Pacto Educativo para o Futuro” eram os seguintes: transferir competências para os 
órgãos do poder local, no quadro da descentralização educativa; centrar as políticas educativas nas escolas; 
criar um sistema nacional de educação pré-escolar; melhorar a qualidade da educação; assegurar a educação e 
formação ao longo da vida; reforçar a ligação entre educação e formação profissional; valorizar os 
educadores e os professores; rever os sistemas de financiamento da educação; promover o desenvolvimento 
equilibrado do ensino superior, e valorizar o papel do ensino privado e cooperativo. 
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As questões da descentralização, da autonomia das escolas e da regulação 

encontram-se, actualmente, no centro do debate educativo. A assunção pelos municípios 

das competências que lhe estão atribuídas tem vindo a gerar significativas experiências de 

cooperação entre o Ministério da Educação e as autarquias. Neste processo, o poder local 

tem revelado, nos últimos dez anos, uma capacidade crescente de intervenção, 

desenvolvendo iniciativas locais, em torno da resolução de problemas, nomeadamente, a 

expansão da oferta da Educação Pré-escolar, a prestação de serviços de alimentação às 

crianças do primeiro ciclo, o transporte escolar, a criação de ATL(s), a construção e 

manutenção dos equipamentos, a gestão de pessoal não docente e a oferta de actividades de 

complemento curricular. O reforço da capacidade de decisão e de responsabilização das 

comunidades locais, estimulando o estabelecimento de parcerias na resolução dos 

problemas educativos, abre novas perspectivas na vida das escolas e integra-as nas 

dinâmicas promotoras do desenvolvimento local.  

 

 3.1. Os Municípios e a Educação em Síntese Histórica 
 

A participação dos municípios na educação começou por ser considerada um 

elemento integrado na territorialização da política educativa promovida pelo Estado. 

Pretendia-se implicar os municípios na execução de um objectivo prioritário, que era 

escolarizar a população. A forma como se desencadeou este processo de implicação 

dependeu do modo de organização e gestão (Fernandes, 2004:36).  

Parafraseando Barroso (1996:11), «“(…) o caminho é algo que se faz caminhando”, 

do mesmo modo que a “descentralização” se faz “descentralizando”, isto é, conquistando a 

autonomia e exercendo localmente o poder”».  

A organização da administração local portuguesa tem os seus alicerces nas 

reformas introduzidas nos primórdios do século XIX, através da revolução liberal.  

A revolução de 1820 introduziu muitas alterações e trouxe ao municipalismo 

responsabilidades no domínio da Educação, da Instrução e do Ensino. 

Em Portugal a constituição liberal de 1822 no seu art.º 219 referenciava que haveria 

“Câmaras em todos os povos, onde assim convier ao bem público”, no art.º 223, viria a 

consagrar o princípio da descentralização municipalista e atribuir ao município algumas 

responsabilidades na instrução pública, designadamente “cuidar das escolas das primeiras 
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letras e de outros estabelecimentos de educação que forem pagos por rendimentos 

públicos” (Almeida, 2003:28 e 66). 

Em 1835, surge o regulamento Geral da Instrução Primária145 que fixava a 

gratuitidade do ensino primário nas escolas públicas e a liberdade de qualquer cidadão 

ensinar. Às Câmaras Municipais e aos Párocos competia a vigilância do seu cumprimento. 

“Incumbe a todas as Authoridades Administrativas, locaes, ou geraes, vigiar se as Leis 

regulamentares da Instrucção Primaria são observadas pontualmente nos seus Districtos, e 

se os Professores desempeham os seus deveres”146 (Ministério da Educação, 1989:7). 

 Esta lei era amplamente descentralizadora, no entanto nunca chegou a entrar em 

vigor, veio suceder-lhe uma outra denominada “Reforma de Passos Manuel”147.  

Almeida (2003:31) refere que “se compararmos esta reforma com a anterior, 

anotaremos algumas inflexões e poderíamos considerá-la uma reforma centralizadora”.  O 

ano de 1836 parece ser a fronteira onde ficarão delineadas as características da 

administração local do país, que se irão manter até aos dias de hoje. Isto porque, se 

promulgou a existência de três níveis de administração local: a freguesia, o concelho e o 

distrito. 

Em 1844, com a Reforma de Costa Cabral148, o ensino primário torna-se obrigatório 

para crianças dos sete aos quinze anos de idade.  

Nesta reforma permitia-se às Câmaras Municipais estabelecer gratificações aos 

párocos e outros cidadãos para ministrar o ensino. De igual modo as escolas poderiam 

funcionar edifícios não públicos quando as Câmaras fornecessem “casa e mobília”. “As 

Camaras Municipaes poderão ser authorizadas, pelos Conselhos de Districto, a estabelecer 

gratificações, ou ordenados aos Parochos, ou a outros indivíduos, que, tendo a  sufficiente 

habilitação moral e litteracia, quizerem encarregar-se do ensino primário nas Freguezias, 

em que não houver Professor publico”149 (Ministério da Educação, 1989:116). As câmaras 

suportavam o aluguer das casas para escolas e habitação para professores e a aquisição de 

algum material para os alunos. Desde que existisse espaço para ministrar as aulas era 

                                                 
145 1.ª Reforma da Instrução Primária da Monarquia Constitucional. 
146 Creação das Escolas Normaes Primarias de Lisboa e Porto. In Ministério da Educação (1989). Reforma do 
Ensino em Portugal, 1835-1869. Tomo I. Lisboa: Área da Comunicação Gráfica – Documento 2. 
147 Reforma de Passos Manuel de 15 de Novembro de 1836. 
148 Reforma de Costa Cabral de 20 de Setembro e 1844. 
149 Art.º 9.º, Capítulo II, Titulo I da Reforma da Instrução Publica (1844). In Ministério da Educação (1989). 
Reforma do Ensino em Portugal, 1835-1869. Tomo I. Lisboa: Área da Comunicação Gráfica. 
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proibido leccionar na casa do professor, contudo, os orçamentos dos municípios eram 

muito módicos.  

Será em 1878, com António Rodrigues Sampaio, que se corporiza uma reforma 

administrativa, descentralizadora, com ampliação das competências e autonomia dos 

municípios, aumentando a participação dos cidadãos na administração local. Esta 

autonomia revela-se na construção de escolas, na criação e manutenção de cursos e 

alfabetização, na nomeação e remuneração de professores e na permissão de subsídios aos 

alunos. Segundo Fernandes (1992:340), “A participação das Câmaras Municipais no 

financiamento do ensino primário é também uma medida retomada das reformas de D. 

António Costa e Rodrigues Sampaio (…) Há, porém, algumas medidas inovadoras: a 

introdução do ensino infantil e a criação de um serviço de assistência escolar em cada 

município”. 

Posteriormente, surge a Reforma da Instrução Primária150. Das várias medidas 

anotadas, a mais evidente é a descentralização do ensino primário e a entrega às Câmaras 

Municipais das respectivas escolas. 

Com os diplomas de João Franco151, regressa-se à centralização dos serviços do 

Estado. No preâmbulo do diploma podemos ler “ (…) julgou contudo o governo que 

deveria continuar reservada para o Poder Central a principal parte da acção” (Ministério da 

Educação, 1992b:183). 

Por força da Constituição de 1911152, surge na administração municipal uma nova 

estrutura – a Câmara Municipal, eleita por um período de 3 anos. 

Com a Primeira República iniciou-se a reforma do Ensino Primário153 e em 1919 

foi criado o ensino pré-primário oficial e o ensino primário geral superior. Nesta reforma 

(1911) era contemplado o seguinte: descentralização administrativa do ensino; o ensino 

infantil, para as crianças com menos de seis anos; o estabelecimento de escolas primárias 

superiores, a neutralidade da escola e as escolas móveis (Almeida, 2003:36). Fazendo-se a 

primeira descentralização, a administração do ensino primário passa para os municípios 

(até 1918). A intervenção das autarquias na educação era reduzida às contribuições a que 
                                                 
150 Reforma da Instrução Primária, de 16 de Agosto de 1870. 
151 Diplomas de João Franco, de 22 de Dezembro de 1894 – Ministério da Educação (1992b). Reformado 
Ensino em Portugal, 1890-1899. Tomo I, Vol. III. Lisboa: Área de Comunicações Gráfica. Documento 25.   
152 Art.º 66.º da Constituição de 1911. 
153 Reforma do Ensino Primário, de 29 de Março de 1911. Esta dividia o ensino primário em três escalões: o 
elementar, o complementar e o superior, sendo o elementar obrigatório para todas as crianças de ambos os 
sexos, de idades compreendidas entre os 7 e os 14 anos, e facultativo para os restantes escalões. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 127

estavam obrigadas e que eram impostas pelos vários governos. O Estado reservava para si 

todas as competências no domínio pedagógico, curricular e inspectivo. 

“Com o Decreto de 12 de Julho de 1918, regressa-se à centralização plena” 

(Fernandes, 1992:355).  

De 1911 a 1923, ou seja da reforma do ensino primário à reforma de Camoesas, 

houve uma importante produção legislativa relacionada com a instrução e educação em 

Portugal.   

A Primeira República é derrubada, originando o nascimento de um regime ditatorial 

de direita que perduraria por meio século. Nesta fase retrocedeu-se a passos largos na via 

da democratização do ensino iniciada pela 1.ª República. A estrutura jurídico-

administrativa deste regime assentava na “supremacia de governo e no controlo 

personificado do presidente do concelho de ministros, sobre todos os órgãos de soberania” 

(Almeida, 2003:21).  

Durante o Estado Novo, Salazar, na sua ânsia centralizadora, acabou por fazer 

substituir na administração das escolas a intervenção local pela administração do poder 

central, mantendo apenas o peso do controlo das políticas locais sobre os professores e sob 

a responsabilidade do município, a reparação e conservação das infra-estruturas escolares. 

Impondo a tríade “Deus, Pátria, Família”, o Estado novo reacende as medidas de carácter 

centralizador. O sistema político implementado não valoriza a cultura e defende a 

ignorância como factor de felicidade do povo. Rómulo de Carvalho (1986:726-727), refere 

algumas afirmações de alguns ideólogos do regime (como exemplo), Conde de Aurora, in 

Carvalho (1986:727), exprime “Felizes aqueles que não sabem ler!”. 

Com o Estado Novo o princípio eleitoral é substituído pelo princípio corporativo e 

na divisão do território surge uma nova entidade – a Província, ficando o distrito, apenas 

com o Governador Civil como magistrado administrativo (Almeida, 2003:71).  

A Câmara Municipal era o principal órgão de administração local, o presidente 

orientava e coordenava a acção municipal.  

Em Agosto de 1968, Salazar, vítima de acidente grave, perde o contacto com a 

governação do País. Na sequência deste acontecimento, encerra-se um ciclo histórico da 

vida nacional, e sobe ao poder como Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo 

Caetano que nomeia como Ministro da Educação José Hermano Saraiva, cujo mandato não 

durou mais que ano e meio e foi marcado por um período muito difícil de confrontos vários 
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(Barros, 1996:144). Assim, Marcelo Caetano convida o professor Veiga Simão, um 

profundo conhecedor do sistema educativo português, para a pasta da Educação. Este tinha 

a tarefa de negociar e propor uma reforma da educação em Portugal. Tal, veio a acontecer 

com a Lei n.º 5/73, de 25 de Julho, que continha os normativos doutrinários da reforma. No 

seu trabalho introduziu o importante princípio democrático da descentralização, referindo 

que “uma acção de tão grande envergadura não se improvisa nem pode ser realizada por 

um só homem ou por um pequeno grupo de pessoas” (Simão, 1973:33-39) (Anexo II). Pela 

primeira vez desde a Primeira República, um ministro definia a democratização do ensino 

como um objectivo prioritário do governo (Afonso: 1994:108).  

Podemos constatar que ao longo dos anos e das várias reformas que foram 

surgindo, as orientações foram-se balanceando: ora maior centralização de poderes no 

governo, ora maior autonomia para as instituições locais: “ (…) depois de um período 

fortemente centralizador que acompanhou o Estado Novo (1926/74), vive-se actualmente 

um período de descentralização iniciado com a Constituição de 1976 e subsequentes 

eleições autárquicas (1977)” (Oliveira, 1993:26). 

Só depois do 25 de Abril de 1974 foi possível ao município intervir de novo, mais 

activamente, nas tarefas da instrução e administração. Segundo Fernandes (1995a:54), 

“(…) nos anos que se sucederam ao 25 de Abril, se operou uma profunda revolução na 

forma como a educação escolar e não escolar passou a ser enfrentada pelo poder local 

autárquico”. A seguir ao 25 de Abril, assistimos ao reconhecimento crescente do papel do 

município na educação, ou seja, ao renascimento do municipalismo. 

 

 3.2. Competências Municipais na Educação 
 

Após a revolução de Abril de 1974154 intensificou-se a intervenção das autarquias 

na educação.  

Segundo Fernandes (2005b:83-84) foram vários os factores que concorreram para 

salientar o papel das autarquias no interior do sistema educativo português: “a situação de 

degradação dos equipamentos educativos, as mobilizações locais no âmbito da educação 

popular e as carências educativas em aspectos fundamentais como a educação infantil, a 

                                                 
154 Com o 25 de Abril de 1974 são dissolvidos os corpos administrativos do Estado Novo e nomeadas as 
comissões administrativas que, até finais de 1976, asseguraram a gestão dos interesses locais. 
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educação de adultos e a formação profissional; o reconhecimento de um papel mais activo 

aos actores locais, entre os quais se situa o município, na educação e a necessidade de 

ultrapassar os dilemas de uma escola e de um sistema educativo atravessados por uma crise 

de legitimidade resultante da erosão do paradigma do Estado Educador”.  

Ainda de acordo com Fernandes (2000:35-36), podemos distinguir três fases na 

evolução dos municípios: de 1974 a 1986; de 1998 a 1996 e depois de 1996. 

 Uma primeira fase em que o município é considerado um “serviço da 

administração periférica do Estado”, que vai desde a Revolução de Abril até à publicação 

da Lei de Bases do Sistema Educativo. Nesta fase os municípios são considerados apenas 

um contribuinte líquido para as despesas públicas com a educação escolar, a participação 

do município em nada se altera com a participação no passado, uma vez que a sua 

contribuição, participação é apenas financeira.  

Como já foi referido, nos anos 70, as autarquias locais não têm competências 

importantes a nível da educação. Foi apenas com a Lei n.º 40/75, de 8 de Novembro, que 

se estabeleceu um enquadramento legal de gestão democrática do ensino infantil, que 

cumpria incentivar a participação dos pais (…) autarquias, comissões de moradores.  

Entre 1977 e 1979 foram publicados dois diplomas fundamentais para o poder 

local: a primeira lei do Poder Local155, que atribui às autarquias competências. No entanto, 

estas são muito genéricas e a primeira lei das finanças locais156. Também é publicada a Lei 

n.º 5/77, de 1 de Fevereiro, que criou o sistema público da Educação Pré-Escolar e 

determinou o envolvimento dos Municípios no desenvolvimento do sistema, embora a 

grande responsabilidade da sua implementação ficasse ao encargo do Ministério da 

Educação. Trata-se não tanto de definição de competências educativas mas de encargos 

financeiros atribuídos às autarquias locais (Fernandes, 2000:35). 

Em 1981, foi publicada a primeira lei das associações de municípios de direito 

público. Ao nível das competências, será na década de 80 que, através do Decreto-Lei n.º 

77/84, de 8 de Março, se definem mais competências para as autarquias em relação à 

educação. Este texto normativo estabelece as competências autárquicas, ou antes, define os 
                                                 
155 Lei n.º 79/77 de 25 de Outubro. Define as atribuições das Autarquias e competências dos respectivos 
órgãos. 
156 Lei n.º1/79, de 2 de Janeiro. Com esta Lei as autarquias possuem um vasto número de competências, 
contudo, são pobres em meios técnicos e humanos, sendo também escassas as receitas. As autarquias têm 
competências para intervir na construção e manutenção dos estabelecimentos de ensino do 1. CEB, Jardins-
de-infância, equipamentos, transportes, na criação de escolas profissionais, bibliotecas municipais e 
proporcionando algum apoio logístico no Pré-escolar e 1.º CEB.  
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encargos financeiros dos municípios agora alargados à educação infantil, aos transportes 

escolares e aos apoios sócio-educativos. 

Na segunda fase, o município é considerado como um “parceiro privado e um 

agente educativo supletivo” (Fernandes, 2005a:204). Esta fase ocorre entre 1986 e 1996 e 

o estatuto dos municípios alterar-se-á significativamente. São reconhecidas “ao município 

competências educativas de natureza privada em igualdade de circunstâncias com as 

restantes instituições privadas e cooperativas e, como estas, é-lhe também atribuído o 

estatuto de parceiro social” (Fernandes, 2000:35). Foram-lhe concedidas competências 

para criação de estabelecimentos ou desenvolvimento de acções educativas na educação 

pré-escolar157, na educação especial158, na educação recorrente e de adultos, na formação 

profissional159 e na educação extra-escolar160.  

A LBSE redefine o papel dos municípios na educação, conferindo-lhes o estatuto 

de agente educativo, no entanto não alterou substancialmente o que já tinha sido definido. 

Nesta linha, a própria Lei, no ponto n.º 2, do art. 63.º remete para legislação posterior. A 

LBSE, os documentos da Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE) e as várias 

normas que se seguiram foram reconhecendo ou atribuindo ao município responsabilidades 

acrescidas na educação. 

A partir de 1987, “as câmaras municipais passam a estar representadas em alguns 

órgãos consultivos do sistema educativo: indirectamente, no Conselho Nacional de 

Educação, através da representação nesse órgão da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses, directamente, nos conselhos consultivos das Escolas Básicas e Secundárias” 

(Fernandes, 2005a:205).       

O Decreto-Lei n.º26/89, de 21 de Janeiro, cria as escolas profissionais e vai permitir 

que as autarquias passem a ter a possibilidade de serem promotoras de escolas 

profissionais161.                                                                                                                                               

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio, que institui o novo 

regime de direcção, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-

escolar e dos ensinos básicos e secundário, as autarquias passam, pela primeira vez, a 

                                                 
157Ponto n.º 5, do art.º5.º, da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro. 
158Ponto n.º 6, do art.º18.º, da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro. 
159 Alínea b) do ponto n.º 6.º do art.º19.º, da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro. 
160 Ponto n.º 5, do art.º23.º, da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro. 
161 Art. 5.º, do Decreto-Lei n.º 26/89, de 21 de Janeiro. 
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estarem representadas, num conselho de direcção, mais propriamente no Conselho de 

Escola162. 

A terceira fase, de reconhecimento da natureza pública da intervenção municipal na 

educação inicia-se a partir de 1996, com a entrada em funções do governo socialista. O 

município deixa de ser considerado como um contribuinte líquido para a educação escolar, 

para ser encarado como um parceiro que participa na gestão dos interesses públicos 

educativos ao lado do Estado. Segundo Fernandes (2000:37), “ (…) inicia-se uma fase de 

reconhecimento da natureza pública de intervenção municipal na educação”. 

Aos municípios é solicitada a participação para apoiar a promoção do sucesso 

educativo nas escolas situadas nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 

(TEIP). Dentro da política de expansão da rede de educação pré-escolar, assumida como 

uma prioridade deste governo, o Conselho Nacional de Educação, preparou um documento 

que iria conduzir à aprovação da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar163. Nesse 

documento previa-se a criação de uma rede municipal pública de educação pré-escolar ao 

lado da rede nacional pública e da rede privada (Fernandes, 2005a:207). 

Com o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, são atribuídas aos municípios 

várias competências, designadamente na organização da oferta local e na direcção dos 

estabelecimentos de ensino. Assim, de acordo com este diploma legal, é obrigatório ouvir 

os municípios na criação de agrupamentos de escolas, de estabelecimentos de educação e 

ensino164, criar os Conselhos Locais de Educação,165entre outros. 

De acordo com o Decreto-Lei nº 159/99, que estabelece o quadro de transferências 

de atribuições e competências para as autarquias locais, compete aos municípios166: 

assegurar a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 

Ensino Básico; apoiar o desenvolvimento de actividades complementares de acção 

educativa na educação pré-escolar; bem como construir, apetrechar e fazer a manutenção 

dos EEPE; construir, apetrechar e manter as escolas do ensino básico; elaborar a carta 

escolar a integrar os Planos Directores Municipais (PDM); criar os conselhos locais de 

educação; gerir o pessoal não docente; assegurar os transportes escolares; garantir o 

alojamento dos alunos que frequentam o ensino básico, como alternativa ao transporte 

                                                 
162 Alínea e), do ponto 1 do art.º 9.º, do Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio.  
163 Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro. 
164 Ponto 1, do art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
165 Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
166 Art.º 19.º, do Decreto-Lei nº 159/99 de 14 de Setembro. 
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escolar, nomeadamente em residências, centros de alojamento e colocação familiar; 

comparticipar no apoio às crianças da educação pré-escolar e aos alunos do ensino básico, 

no domínio da acção social escolar e participar no apoio à educação extra-escolar.  

Assim, os municípios passam a ter sob a sua tutela competências relacionadas com 

o planeamento, a gestão de equipamentos, a realização de investimentos e a organização de 

certos aspectos do sistema educativo local. A Lei n.º 169/99167 atribui competência à 

Assembleia Municipal para, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sobre a criação 

do conselho local de educação, de acordo com a lei. Estabelece ainda que compete à 

câmara municipal “participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, 

nos casos, nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei168”. 

Segundo Almeida (2003:88), “A participação das autarquias na direcção dos 

estabelecimentos de educação/ensino, garante um princípio de partilha de poder e 

influência na definição da política educativa e na elaboração do Projecto Educativo de 

Escola.” Assim, segundo Fernandes (2000:36) “o município deixa de ser considerado 

apenas um contribuinte do sistema educativo ou um gestor de interesses privados no 

domínio da educação para ser entendido como uma instituição que participa na gestão dos 

interesses públicos educativos ao lado do Estado e com o mesmo estatuto de instituição 

pública”. 

 Ainda na sequência da implementação normativa de medidas de descentralização e 

de regulamentação surge o Decreto-Lei n.º 7/2003169, que vem reforçar as competências 

das autarquias relativamente à educação e ao ensino superior, através da transferência de 

competências da administração central para a administração local. 

O programa do XVII Governo Institucional refere que a opção política do governo 

é “pôr em prática políticas que consigam obter avanços claros e sustentados”. Uma das 

propostas apresentadas assenta em “alargar progressivamente a todas as crianças em idade 

adequada a educação pré-escolar”. As escolas passam, então, a ser consideradas o centro 

do sistema educativo, “prosseguir-se-á a racionalização das redes de pré-escolar e de 

escolas do ensino básico, em estreita colaboração com as autarquias, (…)”. 

                                                 
167 A alínea c), n.º 4, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
168 Alínea g), n.º 2, do artº 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
169 Com a publicação do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, é atribuído um conjunto de novas 
competências aos municípios. O Decreto-Lei n.º 159/99,de 14/09, (art.º 19.º) e o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 
15/01, consolidam-nas e fixam o leque das restantes (Prata, 2004:173). 
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O Decreto-Lei n.º 7/2003 cria os Conselhos Municipais de Educação (CME). Estes 

resultam dos Conselhos Locais de Educação que a Lei n.º 159/99 previa, contudo, na 

prática, as competências do Decreto-Lei n.º 159/99, em nada contribuíram para a 

descentralização das políticas educativas.  

Segundo Fernandes (1999:170), a criação dos Conselhos Locais de Educação 

“poderia ser o início de uma estrutura descentralizadora ao nível local”, assim como a 

elaboração da carta escolar. Preconiza-se assim “uma participação mais efectiva das 

autarquias no planeamento da educação” (Pinhal, 1997).  

Através da implementação do Decreto-Lei n.º 7/2003, assistimos a um aumento das 

competências das autarquias que, até então, se circunscreviam essencialmente à educação 

pré-escolar e ao 1.º CEB, estendendo-se, agora, a todo o ensino básico e secundário, 

através da elaboração da carta educativa e da realização do conselho municipal de 

educação.  

Segundo Macedo (1995), convém “encontrar um equilíbrio entre a centralização e a 

descentralização de modo a garantir uma adequada partilha de responsabilidades entre o 

poder central, o poder regional e local e o estabelecimento de ensino”. 

Na verdade a intervenção dos municípios portugueses tem evoluído. Começaram 

por ter um papel subsidiário, mas recentemente começaram a ser mais autónomos e a 

intervir mais nas políticas educativas. Como refere Fernandes, (2005a:221) “Hoje, o 

município é reconhecido como um parceiro e como uma autoridade educativa, em certos 

domínios, pela própria legislação.” Citando ainda o mesmo autor, “Hoje é, já um parceiro 

incontornável da política educativa”. 

De uma forma geral, os vários autores reconhecidos na área que analisam a 

passagem de maior número de competências para os municípios, advertem para alguns 

perigos mas, em contrapartida, conferem-lhes inúmeras vantagens, baseadas 

essencialmente na maior participação da comunidade nos processos de desenvolvimento de 

políticas de educação locais, relembrando ao município uma das suas principais funções 

que assenta na protecção e defesa das comunidades que o elegeram democraticamente. De 

facto, temos assistido nos últimos anos a uma crescente intervenção dos municípios nas 

políticas educativas no que concerne à Educação Pré-Escolar. O que derivou de várias 

opções dos governos pós 25 de Abril, evidenciando-se a partir de 1997 com a Lei-Quadro. 

As preocupações que permanecem e até diríamos nós crescem, têm a ver com a forma 
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como estas competências vão sendo transferidas pelo poder central e como vão sendo 

absorvidas pelo poder local. 

Resumidamente, a citação que se segue, incorpora a opinião e preocupação de 

muitos dos investigadores e de muitos dos cidadãos preocupados e/ou envolvidos neste 

processo.  

Licínio Lima (2003) defende a triangulação do Estado/autarquia/escola ao afirmar o 

seguinte: “Sou adepto de mais competências e atribuições para as autarquias, que são 

órgãos autónomos e descentralizados da administração pública e portanto são órgãos 

democráticos, mas com a condição de essa descentralização a favor dos municípios não ser 

feita contra e em prejuízo da escola”. 

 

 

Quadro 1 – Evolução da regulação normativa das atribuições municipais na educação 

 

Fases da Evolução Diplomas legais 
 
1976-1986: aos municípios são impostos 
predominantemente encargos financeiros no 
âmbito da educação inicial. 

Decreto-Lei 77/84, de 8 de Março: encargos 
municipais relativamente a investimentos na 
educação; 
Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro: 
encargos municipais em matéria de 
transportes escolares; Conselho Consultivo de 
Transportes Escolares; 
Decreto-Lei 399-A/84, de 28 de Dezembro: 
atribuições municipais em matéria de acção 
social escolar; Conselho Consultivo de Acção 
Social Escolar. 

 
1986-1996: para além dos encargos, o 
município é reconhecido também como um 
agente educativo supletivo e parceiro social de 
estatuto idêntico aos agentes privados. 

Lei 46/86, de 14 de Outubro, Lei de Bases do 
sistema Educativo: competências do 
município no âmbito da educação pré-escolar, 
profissional, especial e educação de adultos e 
de actividades extra-escolares; 
Decreto-Lei 31/87, de 9 de Julho: participação 
no Conselho Nacional de Educação; 
Decreto-Lei 26/89, de 21 de Janeiro: 
constituição de parcerias na criação de escolas 
profissionais; 
Decreto-Lei 172/91, de 10 de Março: 
participação no Conselho de Direcção das 
Escolas; 
Lei 5/97, de 10 de Fevereiro, Lei-Quadro da 
Educação Pré-Escolar e Decreto-Lei 147/97, 
de 11 de Julho: condições de participação das 
autarquias na educação pré-escolar. 
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1996: a partir da entrada do governo socialista 
o município começa a ser reconhecido como 
um parceiro educativo público e não apenas 
supletivo do ensino público. 

Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de Maio: 
participação municipal nos órgãos de direcção 
das escolas e criação facultativa de Conselhos 
Locais de Educação; 
Lei 169/99, de 18 de Setembro: competências 
municipais no âmbito da educação; 
Decreto-Lei regulamentar 12/2000, de 29 de 
Agosto: constituição de agrupamentos de 
escolas; 
Decreto-Lei 7/2003, de 15 de Janeiro: criação 
obrigatória dos Conselhos Municipais de 
Educação e elaboração da carta educativa 
concelhia. 

                                                                                               Adaptado: Fernandes (2005a:209) 

 

 3.3. Competências Partilhadas 
 

Em Portugal, durante o Regime do Estado Novo, a centralização atingiu a 

expressão máxima, porém, com o apelo à democraticidade e à participação dos diversos 

actores no processo educativo, o 25 de Abril trouxe algumas mudanças a este nível. A 

descentralização trouxe a partilha de poderes.  

A legislação publicada apela à participação de outros parceiros, designadamente de 

pais, autarquias, comissões de moradores e de aldeias (Sousa, 2000:69). 

A Constituição da República Portuguesa refere que “a competência dos seus 

órgãos, serão regulados por lei, de harmonia com o princípio da descentralização 

administrativa170”. Quanto à LBSE, esta determina que “ (…) o sistema educativo é o 

conjunto de meios pelos quais se concretiza o direito à educação, (…) para favorecer o 

desenvolvimento global da personalidade (…) e a democratização da sociedade”171 e “o 

sistema educativo deve ser dotado de estruturas administrativas (…) que assegurem a sua 

interligação com a comunidade mediante adequados graus de participação dos professores, 

dos alunos, das famílias, das autarquias172”. O Decreto-Lei n.º 115-A/98, ao abrir espaço 

para a desenvolvimento da autonomia, refere que “os níveis de competência e de 

responsabilidade a atribuir em cada fase do processo de evolução da autonomia são objecto 

de negociação prévia entre a escola, o Ministério da Educação e a administração municipal 

                                                 
170 Ponto 1, art.º 237, Constituição da República Portuguesa, versão 1997. 
171 Ponto 2, art.º 1.º, da Lei de Bases do Sistema Educativo. 
172 Ponto 2, art.º 43.º, da Lei de Bases do Sistema Educativo. 
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(...)173”, avançando que “por contrato de autonomia entende-se o acordo celebrado entre a 

escola, o Ministério da Educação e a administração municipal e, eventualmente, outros 

parceiros interessados (...)”174 e ressalva o envolvimento de todos os actores, 

designadamente do município, nos órgãos de administração e gestão da escola. Finalmente, 

a Lei n.º 159/99 consagra as competências do Município na área da Educação (Sousa, 

2000:76). Neste enquadramento legal podemos verificar o envolvimento político e a 

participação dos cidadãos, a diversos níveis, isto é, a comunidade local como parceiro. 

De acordo com Fernandes (1988:138-139), a participação da autarquia na 

administração do sistema educativo envolve três tipos diversificados de acções: “por 

competências próprias, no âmbito dos equipamentos e apoios sócio-educativos, pela 

participação de representantes autárquicos na direcção dos estabelecimentos de educação e 

ensino, e por acordos pontuais ou protocolos, na actividades de complemento educativo – 

área-escola e complemento curricular e/ou outras – realizadas pelas escolas”. 

Relativamente à educação pré-escolar, as responsabilidades do Ministério da 

Educação (ME) e do Ministério do Trabalho e Solidariedade (MTS) são compartilhadas, 

assumindo o Ministério da Educação a responsabilidade pela qualidade pedagógica e a 

orientação do desenvolvimento das crianças e o Ministério do Trabalho e Solidariedade a 

responsabilidade pelo apoio social à família incluindo o alargamento do horário e o 

preenchimento do mesmo com actividades extra-curriculares e o serviço de refeições. Estas 

competências estão estabelecidas no Decreto-Lei n.º 147/97175. 

A constituição de uma rede nacional e consequente consolidação de parcerias 

tornou-se possível graças à assinatura de protocolos de cooperação entre vários parceiros 

sociais, que asseguram a gratuitidade da componente lectiva e a comparticipação para a 

componente de apoio à família pelo Estado. Os protocolos de cooperação foram celebrados 

em 1998 entre o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e Solidariedade e os 

outros parceiros sociais, nomeadamente, a União das Instituições Particulares e de 

Solidariedade Social, a União das Mutualidades, a União das Misericórdias, a Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa e a Associação Nacional de Municípios. Este Protocolo é um 

instrumento que garante as condições basilares para a participação das autarquias locais no 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar, de acordo com os 

                                                 
173 Ponto 2, art.º 47.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
174 Ponto 1, art.º 48.º, do Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. 
175 Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho. 
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princípios consagrados na Lei-Quadro. Os vários parceiros cooperarão entre si com o 

objectivo de definir e desenvolver uma Rede Nacional de Educação Pré-Escolar. 

Os projectos educativos das escolas têm constituído a porta de entrada para a 

intervenção dos municípios no domínio do currículo, deixando estes de ter apenas um 

carácter logístico e operacional. Uma grande percentagem de municípios participam nos 

projectos das escolas, outros têm eles próprios os seus projectos. A participação das 

autarquias na direcção dos estabelecimentos de educação/ensino, garante um princípio de 

partilha de poder e uma influência na definição da política educativa e na elaboração e 

controlo do Projecto Educativo da Escola: “o município deixa de ser considerado apenas 

um contribuinte líquido do sistema educativo ou um gestor de interesses privado no 

domínio da educação para ser entendido como uma instituição que participa na gestão dos 

interesses públicos educativos ao lado do Estado e com o mesmo estatuto de instituição 

pública” (Fernandes, 2000:38). Por questões óbvias, a acção da autarquia depende da 

sensibilidade dos seus representantes e do relacionamento que estes estabelecem com a 

comunidade em que estão inseridos. Nesta medida, as actividades de animação sócio-

educativa são um dos aspectos que merecem especial atenção. Pensamos ser 

imprescindível o acompanhamento efectivo dessas actividades pelas estruturas 

pedagógicas dos estabelecimentos de ensino e reconhecemos o importante papel dos 

municípios na implementação destas actividades e de outras também de igual interesse 

para a comunidade educativa.  

O processo de descentralização não exige apenas às autarquias a execução de 

normativos. Pelo contrário, exige que se definam políticas educativas locais e que se 

assumam as competências definidas na lei, de acordo com as orientações dessas políticas. 

Para uma materialização das políticas locais, a intervenção autárquica deverá caminhar 

para uma concertação entre os vários parceiros educativos (Santos, Verde, Dimas e 

Marinho, 2001:65). 

 
 
 4. Conselho Municipal de Educação 
 

“Na realidade, sem uma descentralização ou, pelo menos, desconcentração efectiva 

para o nível local, as suas potencialidades ficarão limitadas e poderá ser mais uma 
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experiência frustrante para os que mais se empenham na sua criação” (Fernandes, 

1999a:25).  

 Em Portugal, a preocupação com a articulação da intervenção educativa a nível 

local surgiu já nos documentos preparatórios da Comissão de Reforma do Sistema 

Educativo176, manifestando-se na proposta de criação de Conselhos Locais do Ensino 

Básico: “Importa assim que surja a nível local alguma estrutura de coordenação que 

potencie a utilização dos recursos disponíveis nas diversas escolas e na comunidade local 

para a acção educativa. Este órgão pode designar-se por Conselho Local do Ensino Básico” 

(CRSE, 1988:165). 

 O incentivo à participação das autarquias e dos vários parceiros locais aparece-nos 

bem vincado com a publicação do Decreto-Lei n.º 115-A/98, que aprova o regime de 

autonomia, administração e gestão ao conceber a constituição de estruturas locais de 

participação, ou seja, os Conselhos Locais de Educação (CLE). Surge, assim, uma 

estrutura intermédia de administração educativa entre o poder central e as escolas. 

 A criação dos CLE é um exemplo do interesse crescente pelo local no âmbito das 

políticas educativas e a sua iniciativa deverá ser da responsabilidade da Autarquia177. 

 A consagração legal à constituição dos CLE onde tinham assento para além de 

elementos do concelho, representantes de escolas, serviços do Estado e outras entidades 

locais deu-se com a publicação do Decreto-Lei n.º 115-A/98178. Este decreto menciona 

que, “com base na iniciativa do município, serão criadas estruturas de participação dos 

diversos agentes e parceiros sociais com vista à articulação da política educativa com 

outras politicas sociais, nomeadamente em matéria de apoio sócio-educativo, de 

organização de actividades de complemento curricular, de rede, horários e de transportes 

escolares”.  

 Os CLE constituem espaços privilegiados de debate, de reflexão e de 

contratualização de soluções, que favoreçam a articulação das políticas educativas locais e 

destas com a política a nível nacional e regional (Lemos e Silveira, 1999:31). Os CLE 

eram um órgão consultivo. No Decreto-Lei n.º 115-A/98, atribui-se ao município a função 

de estabelecer uma certa coordenação local da política educativa e de apoiar o 

                                                 
176 A Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE) foi criada através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 8/86 e tornou posse a 18 de Março do mesmo ano. 
177 A alínea b), do ponto 2.º, do art.º 19.º do Decreto-Lei n.º 159/99, de 14 e Setembro, refere “Criar os 
Conselhos Locais de Educação”. 
178 Art.º 2.º do Decreto-Lei n.º 115-A/98. 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 139

desenvolvimento de projectos e parcerias locais. Esta função foi reforçada com a 

reformulação dos Conselhos Locais de Educação. 

O Decreto-Lei n.º 7/2003179 altera a denominação de Conselho Local de Educação 

para Conselho Municipal de Educação (CME), regula as suas competências e composição 

e estipula no artigo 8.º que as regras de funcionamento constam de regimento a aprovar 

pelo conselho. Atribui também ao município a tarefa de elaborar a carta educativa 

municipal. 

O Conselho Municipal de Educação foi apresentado pelo anterior governo como 

um instrumento de descentralização da administração educativa. Enquanto órgão de 

coordenação e de consulta, o objectivo do CME é o de promover, a nível municipal, a 

coordenação da politica educativa, articulando a intervenção dos agentes educativos e dos 

parceiros sociais, permitindo a transferência de competências na área da educação, da 

administração central para as autarquias. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 7/2003180, compete ao Conselho Municipal de 

Educação deliberar, em especial, sobre as seguintes matérias:  

a) Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com outras 

políticas sociais, em particular nas áreas da saúde, da acção social e da formação e 

emprego; 

 b) Acompanhamento do processo de elaboração e de actualização da Carta 

Educativa, a qual deve resultar de estreita colaboração entre os órgãos municipais e os 

serviços do Ministério da Educação, com vista a, assegurando a salvaguarda das 

necessidades de oferta educativa do município, garantir o adequado ordenamento da rede 

educativa nacional e municipal; 

 c) Participação na negociação e execução dos contratos de autonomia previstos nos 

artigos 47.º e seguintes do Decreto-lei n.º115-A/98, de 4 de Maio;  

d) Apreciação dos projectos educativos a desenvolver no município; 

 e) Adequação das diferentes modalidades de acção social escolar às necessidades 

locais, em particular no que se refere aos apoios sócio – educativos, à rede de transportes 

escolares e à alimentação; 

                                                 
179 Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 41/2003, de 22 de 
Agosto. 
180 Ponto 1, do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro. 
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 f) Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a crianças e jovens 

com necessidades educativas especiais, da organização de actividades de complemento 

curricular, da qualificação escolar e profissional dos jovens e da promoção de ofertas de 

formação ao longo da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bem como do apoio a 

iniciativas relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação do ambiente 

e de educação para a cidadania; 

 g) Programas e acções de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus 

acessos;  

h) Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar. 

O Conselho Municipal de Educação é constituído pelos presidentes do Município 

(que preside) e da Assembleia Municipal; pelo Vereador responsável pela educação (que 

substitui o presidente, na suas ausências e impedimentos); pelo Director Regional de 

Educação; este conta ainda com representantes das instituições do ensino superior, público 

e privado; do pessoal docente do secundário e básico público e privado, da EPE pública e 

do pessoal não docente; das associações de estudantes; forças de segurança e 

representantes das associações de pais e encarregados de educação. 

De acordo com a especificidade das matérias a discutir no conselho municipal de 

educação, este pode deliberar que sejam convidadas a estar presentes nas suas reuniões 

personalidades de reconhecido mérito na área do saber em análise. 

O CME foi regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, que o 

define como: “uma instância de coordenação e consulta, que tem por objectivo promover, a 

nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito 

do sistema educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, 

analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as acções 

consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do 

mesmo”. 

 
5. Carta Educativa 
 

 “Durante muitos anos a Carta Escolar foi entendida como um documento em que 

se registavam os edifícios escolares existentes e os que faltava construir, não tendo ainda a 

configuração legal estabelecida” (Manual para a Elaboração da Carta Educativa, 2003:8). 
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A Lei nº 159/99181 transfere do Poder Central para as Câmaras Municipais a 

responsabilidade pela elaboração da Carta Escolar, documento pouco abrangente e que se 

entendia como pouco mais do que um mero levantamento das edificações escolares de 

cada município. 

Reconhecida a ineficácia da Carta Escolar, por se apresentar como um planeamento 

estático, evoluiu-se para o conceito de Carta Educativa, projecto fundamental e dinâmico 

de intervenção de planeamento e ordenamento da rede educativa. A carta educativa surge 

como uma ferramenta de planeamento, visando a melhoria do sistema educativo. Pretende-

se prever uma resposta adequada às necessidades redimensionais da rede escolar, 

rentabilizando o parque escolar existente. A carta educativa é um documento de particular 

importância ao nível municipal, já que o seu cumprimento terá reais implicações na 

qualidade de vida futura das respectivas populações. 

     “A carta educativa é, a nível municipal, o instrumento de planeamento e 

ordenamento prospectivo de edifícios e equipamentos educativos a localizar no concelho, 

de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário satisfazer, tendo em 

vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento 

demográfico e socio-económico de cada município182”. 

A carta educativa visa a racionalização e redimensionamento do parque escolar no 

que aos recursos físicos existentes diz respeito e o cumprimento dos grandes objectivos da 

LBSE e dos normativos daí emanados, nomeadamente: 

 “prever uma resposta adequada às necessidades de redimensionamento da rede 

educativa colocadas pela evolução da política educativa e pelas oscilações da 

procura da educação, rentabilizando o parque escolar existente; 

 caminhar no sentido de um esbatimento das disparidades inter e intra-regionais, 

promovendo a igualdade do acesso ao ensino numa perspectiva de adequação 

da rede educativa às características regionais e locais, assegurando a coerência 

dos princípios normativos no todo nacional.” (GIASE:2005) 

Os objectivos da Carta Educativa, segundo o Gabinete de Informação e Avaliação do 

Sistema Educativo (GIASE) são: 

                                                 
181  Ponto 2 do art.º 19.º da Lei nº 159/99. 
182 Art. 10.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro. 
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 1. Assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de educação pré-escolar e de 

ensino básico e secundário, para que as ofertas educativas disponíveis a nível municipal 

respondam à procura. 

 2. A Carta Educativa é o reflexo a nível municipal do processo de ordenamento a 

nível nacional da rede de ofertas de educação e formação. O objectivo é assegurar a 

racionalização e complementaridade dessas ofertas e o desenvolvimento qualitativo das 

mesmas. Isto em contexto de descentralização administrativa, reforço dos modelos de 

gestão dos estabelecimentos de educação e ensino públicos, e respectivos agrupamentos, e 

valorização do papel das comunidades educativas e dos projectos educativos das escolas.  

 3. A Carta Educativa deve promover o desenvolvimento do processo de 

agrupamento de escolas com vista à criação das condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento de centros de excelência e de competências educativas, bem como as 

condições para a gestão eficiente e eficaz dos recursos educativos disponíveis.  

 4. A Carta Educativa deve incluir uma análise prospectiva, fixando objectivos de 

ordenamento progressivo a médio e longo prazo.  

 5. A Carta Educativa deve garantir a coerência da rede educativa com a política 

urbana do município. 

A Carta Educativa deve identificar as ofertas educativas e os recursos humanos 

necessários à implementação das mesmas, englobando não só a rede pública, mas também 

a privada, cooperativa e solidária, tendo sempre em conta a acção social e os termos de 

contratualização entre os municípios e o Ministério da Educação. 

A elaboração da carta educativa é competência da respectiva Câmara Municipal, 

sendo aprovada pela Assembleia Municipal, após parecer do Conselho Municipal de 

Educação. O Ministério da Educação, através das Direcções Regionais de Educação, presta 

o apoio técnico necessário, disponibiliza toda a informação indispensável à elaboração da 

Carta Educativa e suporta 50% das respectivas despesas. Esta integra o respectivo Plano 

Director Municipal, estando sujeita a ratificação governamental, mediante parecer 

vinculativo do Ministério da Educação, entidade com a qual as câmaras municipais devem 

articular estreitamente as suas intervenções, para garantir o cumprimento dos princípios, 

objectivos e parâmetros técnicos estatuídos quanto ao reordenamento da rede educativa, 
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bem como a eficácia dos programas e projectos supra-municipais ou de interesse supra-

municipal183. 

Compete ao Conselho Municipal de Educação deliberar no acompanhamento do 

processo de elaboração e actualização da Carta Educativa, o qual deve resultar de estreita 

colaboração entre os órgãos Municipais e os serviços do Ministério da Educação que, 

assegurando a salvaguarda das necessidades de oferta educativa do concelho, deve garantir 

o adequado ordenamento da rede educativa nacional e municipal184.  

Uma vez que a Carta Educativa é um instrumento de planeamento crucial para 

desenvolvimento das políticas locais e de apoio à decisão em matéria de política educativa, 

a sua revisão é obrigatória sempre que a rede de um concelho não esteja adequada aos 

princípios, objectivos técnicos e parâmetros, definidos para o reordenamento da rede 

educativa, ou seja, as alterações à mesma deverão ser efectuadas quando existir 

desconformidade com os princípios, objectivos e parâmetros da rede educativa. Cabe ao 

Ministério da Educação, em colaboração com as Câmaras Municipais, a obrigatoriedade de 

avaliar a necessidade de revisão da respectiva carta educativa de cinco em cinco anos.  

Segundo Caldeira (2004:105), «A “Carta Educativa” representa mais do que um 

produto finalizado: é um compromisso de actuação contínua e conjunta em prol do 

desenvolvimento de um Projecto Educativo concelhio, com base na desejada 

responsabilização partilhada do processo por todos os cidadãos desta comunidade». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 Art.º 19.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. 
184 Alínea b), do artº 4, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro. 
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CAPÍTULO 4  

A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA: 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

 

 
“O sucesso das mudanças na educação pré-escolar 

é importante para todos, até porque a forma como a infância  

é olhada e educada é o melhor retrato do desenvolvimento de um país”. 

 

(Formosinho, 1997b:43)
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 1. Enquadramento Político-Legal da Componente de Apoio à  Família 
 

Conforme já descrevemos anteriormente, a educação pré-escolar da rede pública, 

em Portugal, é uma realidade com três décadas de existência, sendo mais recente a 

consciência da necessidade de alargar as suas funções na área do serviço social às famílias: 

“Deixa de ter sentido a possibilidade de perspectivar o atendimento às crianças de uma 

forma dicotómica: ou assistencial ou educativa” (Formosinho, 1997). 

Segundo o Conselho Nacional de Educação – CNE (1994:16-17) “podemos definir 

latamente a educação da criança como o conjunto dos serviços familiares e extra-

familiares de atendimento à criança desde o nascimento até ao fim da escola primária” e 

“usaremos o conceito Atendimento à Criança (ou cuidados infantis) para referir a 

multiplicidade de contextos e serviços que prestam cuidados de guarda, sociais e 

educativos às crianças dos 0-6 anos”. Dentro do atendimento à criança destacamos a 

educação pré-escolar que, segundo a LBSE, é o conjunto dos serviços educativos prestados 

às crianças dos 3-6 anos. 

Ainda de acordo com o CNE (1994:19), podemos descrever três tipos de serviços 

existentes: 

- Serviços de Cuidados de Guarda – em que a preocupação principal é a de 

custódia segura das crianças. Neste contexto podemos realçar os serviços de atendimento 

às crianças, do nascimento aos três anos. Usualmente estes serviços são prestados em 

contextos informais, família nuclear e/ou alargada, amas ou outros. Quando se trata de 

contextos formais assumem a forma de centros de dia para a infância, creches ou amas 

organizadas. 

- Serviços de Cuidados de Assistência Social – serviços de cuidados às crianças 

de famílias carenciadas, situados em zonas carenciadas e com critérios de admissão de base 

social e económica. Estes serviços traduzem-se em creches, amas organizadas, centros de 

dia para a infância, entre outros. 

 - Serviços Educativos – contextos formais com serviços prestados por pessoal 

profissional que promovem intencionalmente aprendizagens significativas na crianças a 

seu cargo. A estes serviços daremos o nome genérico de “centros educativos infantis”, 

“escolas infantis” ou “jardins-de-infância” (CNE, 1994:19-21). 
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No quadro que se segue (n.º 2) e relativamente a cada serviço, podemos verificar o 

seguinte: tipologia de cada serviço; horário de funcionamento; serviços oferecidos; 

contextos dos serviços; entidade proprietária dos serviços; tutela, critérios de acesso; 

pagamento de serviços e formação de pessoal. 

 

Quadro n.º 2 – Síntese das características típicas dos diferentes  

   serviços de atendimento à criança 
 Serviços de Cuidados e 

Guarda 
Serviços de Cuidados 

Assistenciais Serviços Educativos 

Tipologia de 
Serviços 

- Família, amigos e vizinhos 
- Empregadas domésticas 
- Amas – Baby-siters 
- Creches/Infantários 

-Centros de Dia para a 
infância 
- Creches/infantários 
- Amas organizadas 

- Jardins-de-infância 
-Escolas Infantis 
- Classes pré-primárias 
- Actividades de animação 
educativa 

Horário de 
Funcionamento 

- Horário muito variável 
destes serviços temporários 
e ocasionais (baby-siters) 
até à ocupação do dia todo 

-Geralmente cobrem o 
horário de trabalho dos 
pais 

- Geralmente não ocupam 
todo o dia de trabalho 

Outros Serviços 
Oferecidos 

- Refeições 
- Complemento alimentar 
- Transporte 

- Apoio sanitário 
- Assistência Social 
-Educação e mães 

- Serviço de Psicologia 
- Ateliers de Expressão 

Contextos Formais e 
Informais 

- Contextos formais e 
informais 

- Contextos formais Contextos formais quase 
sempre 

Entidade 
Proprietária dos 

Serviços 

- Entidades privadas 
predominantemente 

- Organizações não 
lucrativas 
- Organizações 
religiosas 
- Estado 
- Autarquias locais 
- Empresas e 
Associações 

- Estado 
- Autarquias locais 
- Organizações educativas 
privadas (colégios) 
 

Tutela 

- Muitos serviços são 
prestados em contextos 
informais não sujeitos a 
tutela 

- Ministério do 
Emprego, Segurança 
Social, Bem-Estar, 
Saúde, Assuntos 
Sociais 

Ministério da Educação 

Critérios de Acesso 

- Geralmente funciona a lei 
da oferta e procura 

- Prioridades às famílias 
carenciadas e às 
famílias com mães que 
trabalham, às crianças 
em risco 

- Todos têm acesso 
- Regulação por critérios de 
idade e área geográfica de 
influência  

Pagamento de 
Serviços 

- Serviços gratuitos, pagos 
em espécie ou remunerados 
como serviço 

- Pagamento graduado 
conforme a condição 
sócio-económica da 
família 

- Geralmente gratuitos ou 
tendencialmente gratuitos 

Formação de 
Pessoal 

- Geralmente pessoal não 
treinado nos contextos 
informais 
- Nos contextos formais há 
pessoal treinado e não 
treinado 

- Uso de pessoal 
treinado e não treinado 
- Há pessoal de serviço 
social 

- Educadores de infância 
profissionais 

Adaptado: (CNE, 1994:22-23) 
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“Até ao ano de 1997, havia uma tutela diversificada dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar: os de responsabilidade do Ministério da Educação com uma 

componente predominantemente educativa e os da responsabilidade do Ministério do 

Trabalho e Solidariedade, com uma forte incidência na componente social de apoio à 

família” (CNE, 2000:50). As modalidades de oferta educativa prevalecentes em 1995 

podem-se sintetizar da seguinte forma no quadro n.º 3. 

Para o grupo etário dos 0-3 anos existem modalidades de oferta formais e não 

formais (CNE, 2000). A oferta não formal é constituída pela família, amigos ou vizinhos, 

por empregadas domésticas ou amas não-licenciadas. As modalidades formais de oferta 

incluem as creches (as quais apenas abrangem cerca de 11,1% das crianças). Existem ainda 

amas licenciadas, mini-creches e creches familiares. As creches familiares são constituídas 

por um conjunto de amas residentes na mesma área e integradas institucionalmente pelo 

Ministério da Solidariedade ou por Instituições Particulares de Solidariedade Social e 

Misericórdias. As estruturas destinadas a crianças dos 0 aos 3 anos dependem do 

Ministério da Solidariedade (Vasconcelos, 2000). 

 

Quadro n.º 3 – Modalidades de Educação e Cuidados para a Infância e  

Instituições Promotoras 
Administração 

Pública Entidade Promotora 

Estado Autarquias 

Administração Privada 

Tipos de atendimento ME MTS Municípios IPSS Estab. c/ fins 
lucrativos 

Empresas Cooperativas 
Associações 

Creches  X X X X X X 
Creches e JI  X  X    
Amas  X      
Mini-Creches    X    
Creches Familiares  X  X    
EEPE – Jardins-de-
infância 

X X X X X X X 

Animação Infantil e 
comunitária 

X      X 

Ed. Infância itinerante X      X 
Actividade de animação 
socioeducativa 

 X X X X X X 

Fonte: João Formosinho, 1994 (adaptado) 
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Em 1994, o Conselho Nacional de Educação185, toma a iniciativa de elaborar um 

parecer sobre a educação pré-escolar em Portugal. Neste parecer foram identificados os 

principais constrangimentos, no contexto da situação da União Europeia. Assim, os 

problemas principais da educação pré-escolar mencionados são: 

“ - Baixa taxa de cobertura da educação pré-escolar das crianças dos três aos cinco 

anos; 

- Compartimentação dos serviços educativos do Ministério da Educação; 

- Divórcio em relação à rede escolar do ensino básico do 1.º ciclo, com excepção de 

situações em estabelecimento de ensino privado e cooperativo; 

- Não integração no espírito da educação básica; 

- Prevalência dos contextos assistenciais sobre os contextos educativos (…); 

- Falta de coordenação dentro da administração pública no que se refere aos jardins-

de-infância públicos; 

- Falta de controlo e de apoio técnico em relação aos jardins-de-infância de 

administração privada sob a tutela do MESS; 

- Diferença de estatuto dos educadores e de custos financeiros para os pais entre as 

redes tuteladas por cada um dos Ministérios” (CNE, 1994:53). 

Os parceiros sociais ouvidos no processo de elaboração do Parecer manifestaram 

preocupação com o horário de funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-

escolar na rede pública, evidenciaram ainda a fragmentação dos serviços por vários 

ministérios e a falta de coordenação entre eles, bem como a predominância de funções 

assistenciais sobre as educativas. A questão do horário é vital para este nível da educação. 

As necessidades educativas das crianças não exigem um horário muito alargado, mas as 

necessidades de guarda das famílias em que ambos os pais trabalham exigem-no. A falta 

de serviços educativos que satisfaçam as necessidades dos pais impõe a escolha destes 

pelos serviços de guarda. 

 O horário da rede pública do Ministério da Educação (9:00h às 12:30h e 13:30h às 

15:30h) é inadequado às reais necessidades da maioria dos pais (CNE, 1994:56). Para 

tentar solucionar este problema, os parceiros sociais sugeriram: a colocação de dois 

educadores de infância (8:30h-13:30h e 13:30h-18:30h); o prolongamento do horário para 

além das 15:30h em regime de animação educativa, tempo este que pode ser assegurado 

                                                 
185 Parecer n.º 1/94 (relator João Formosinho). In Conselho Nacional de Educação (1994) 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 150

por uma educadora social ou um animador educativo, ou a utilização do regime de 

voluntariado promovido com a colaboração dos pais. 

 Muito bem aceite na opinião pública, o parecer recomendava que o Estado, para 

além de apoiar financeiramente a educação pré-escolar, desempenhasse, em conjunto com 

as autarquias, um papel mais decisivo no processo de desenvolvimento do sistema da 

educação pré-escolar. Referia ainda que o Ministério da Educação deveria apoiar o 

prolongamento de horário dos jardins de infância públicos da sua rede, através de pessoal 

formado para realizar as funções de guarda ou através de pagamentos extra a educadores, 

podendo os pais comparticipar nos custos deste prolongamento186.  

 Esta conjuntura trouxe a educação pré-escolar para a agenda política tornando-a 

motivo de interesse nacional e, a partir de 1996, a expansão da educação pré-escolar volta 

a ser uma prioridade na política educativa. Assim, o Ministério da Educação lança o 

Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar em parceria com o 

Ministério do Trabalho e Segurança Social e o Ministério do Equipamento, do 

Planeamento e da Administração do Território, com o objectivo de elaborar propostas de 

alargamento e expansão da rede, numa parceria entre o público e o privado. A fim de 

coordenar todas as iniciativas visando o desenvolvimento da educação pré-escolar, foi 

criado o Gabinete para a Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar187, o qual 

envolveu a participação do Ministério da Educação e do Ministério da Solidariedade. Este 

Gabinete interministerial tinha como objectivos: 

 “a) a concepção de linhas de acção relativas ao Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, através de: 

 - elaboração de normativos que enquadrem o seu desenvolvimento;  

 - desenvolvimento de propostas na área de intervenção pedagógica, nomeadamente 

as linhas de orientação curricular, a organização pedagógica e a formação de educadores;  

 b) a promoção e o acompanhamento das medidas de desenvolvimento do Programa;  

 c) a criação de incentivos ao lançamento de programas de inovação, de formação, e 

de pesquisa, em articulação com outros serviços e entidades, no sentido de melhoria de 

qualidade de toda a rede”.  

O gabinete tinha uma grande tarefa a realizar. Se por um lado era importante 

desenvolver drasticamente a rede de educação pré-escolar, que em 1995 cobria apenas 
                                                 
186 Recomendações do Parecer n.º1/94. 
187 Despacho n.º 186/ME/MSSS/MEPAT/96 
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cerca de 36% da população dos 3 aos 5 anos de idade, era ainda necessário que todos os 

jardins de infância tivessem uma componente educativa e social, o que implicava alargar 

os horários e garantir refeições nos Jardins-de-infância tutelados pelo Ministério da 

Educação, e garantir também qualidade pedagógica nos Jardins-de-infância da rede de 

solidariedade social, mais vocacionados para o apoio social às famílias. Tal qualidade 

pedagógica passava pela implementação de linhas orientadoras curriculares comuns a 

todos os Jardins-de-infância. Estas linhas orientadoras foram desenvolvidas 

progressivamente, ao longo de dois anos, num amplo processo de consulta a profissionais, 

investigadores, formadores e entidades ligadas à administração educativa (Vasconcelos, 

2000). 

Nesta altura é revogada legislação e criada outra, surgindo novas filosofias 

educacionais para a educação pré-escolar. 

Surge então a Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar — Lei nº 5/97, que assume a 

educação pré-escolar como “complementar da acção educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita cooperação188” e explicita a determinação de garantir a integração de 

serviços sociais e educativos em todos os jardins e Infância da rede nacional (Formosinho e 

Sarmento, 2000:125), concretiza a operacionalização da componente social através da 

distinção entre a componente lectiva e a componente de apoio à família. Este diploma 

atribui orientações políticas claras para o processo de expansão da rede de jardins-de-

infância, sendo a EPE considerada a primeira etapa da educação básica, alicerce e suporte 

de uma educação ao longo da vida. Também reconhece o princípio da tutela pedagógica 

única como competência do Ministério da Educação.  

Segundo Formosinho (1997b:35) a tutela pedagógica única “é o instrumento mais 

adequado para conseguir que todos os contextos de educação pré-escolar concretizem a 

oferta de educação de infância como serviço educativo e como serviço social” e implica “a 

criação de regras comuns a todos os contextos de educação pré-escolar”. Assim, segundo a 

Lei-Quadro, designadamente o seu artigo 8º, afirma que o Estado define as orientações 

gerais a que se deve subordinar a educação pré-escolar, sobretudo nos seus aspectos 

pedagógico e técnico, competindo-lhe: 

“a) Definir regras para o enquadramento da actividade dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar;  

                                                 
188 Art.º 3.º do cap. II, da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro. 
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b) Definir objectivos e linhas de orientação curricular;  

c) Definir os requisitos habilitacionais do pessoal que presta serviço nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar;  

d) Definir e assegurar a formação do pessoal;  

e) Apoiar actividades de animação pedagógica;  

f) Definir regras de avaliação da qualidade dos serviços;  

g) Realizar actividades de fiscalização e inspecção”.  

Nesta linha, é criada uma rede nacional de EPE, que integra não só uma rede pública, 

mas também uma rede privada com e sem fins lucrativos. A articulação com o 1.º CEB é 

também consagrada na lei, promovendo a sequencialidade educativa. Definem-se 

instrumentos de cooperação institucional entre os vários departamentos governamentais 

envolvidos do programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar.  

Com a publicação da Lei-Quadro, foram clarificados os conceitos de rede 

pública189, ou seja, os estabelecimentos de educação pré-escolar que funcionam na 

dependência da administração central, das regiões autónomas e das autarquias locais, e 

rede privada,190 os estabelecimentos de educação pré-escolar, que integram as instituições 

do ensino particular e cooperativo e as instituições particulares de solidariedade social. Nos 

termos da Lei-Quadro, a educação pré-escolar pode desenvolver-se através da 

operacionalização de diversas modalidades que se complementam e articulam, 

nomeadamente a educação pré-escolar itinerante191 e a animação infantil e comunitária192. 

Na Lei-Quadro193, é referido que “por estabelecimento de educação pré-escolar, 

entende-se a instituição que presta serviços vocacionados para o desenvolvimento da 

criança, proporcionando actividades educativas e actividades de apoio à família”. Com este 

normativo, todos os jardins-de-infância da rede nacional de EPE surgem como serviços 

educativos e como serviços sociais básicos. Ainda, de acordo com o já referido 

normativo194, “Os estabelecimentos de educação pré-escolar devem adoptar um horário 

adequado para o desenvolvimento das actividades pedagógicas, no qual se prevejam 

                                                 
189Art.º 13.º da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97 de 10/02).  
190 Art.º 14.º da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97 de 10/02). 
191 O Despacho n.º 10 319/99, de 5 de Maio de 1999 no seu ponto 1 refere que a educação pré-escolar 
itinerante constitui uma modalidade de educação pré-escolar. 
192 Ponto 1, do Art.º 15.º da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97 de 10/02) e art.º 11.º, do 
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho. 
193 No ponto 3, art. 3.º, da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro. 
194 Ponto 1, do art. 12.º, da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro. 
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períodos específicos para actividades educativas, de animação e de apoio às famílias, tendo 

em conta as necessidades destas”. Esta lei pressupõe também um serviço de refeições nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar.   

A Lei-Quadro constitui, assim, a primeira tentativa em Portugal de coordenação de 

oferta de serviços de cuidados e educação à infância que se mantém até hoje. Esta lei 

consagra ainda, no seu art. 16.º, a gratuitidade da componente educativa. No que concerne 

à componente social, esta deve ser comparticipada pela família mediante as suas condições 

sócio-económicas, com o objectivo de promover a igualdade de oportunidades. 

Posteriormente surge o Decreto-Lei nº147/97, que regulamenta alguns dos princípios 

da Lei-Quadro e estabelece o regime jurídico do desenvolvimento e expansão da educação 

pré-escolar, definindo também o respectivo sistema de organização e financiamento. Este 

normativo pretende a operacionalização da componente social através da distinção entre a 

componente pedagógica, de cariz lectivo, e a componente de guarda e cuidados às crianças, 

designada de componente de apoio à família. O diploma aplica-se às redes de educação 

pré-escolar, pública e privada, que constituem uma rede nacional.  

A rede pública integra os estabelecimentos de educação pré-escolar, criados e a 

funcionar sob a tutela da administração pública central e local195. A rede privada integra os 

estabelecimentos de educação pré-escolar que funcionem em estabelecimentos de ensino 

particular ou cooperativo, instituições particulares de solidariedade social e em instituições, 

sem fins lucrativos196. 

De acordo com os objectivos enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, os 

Ministérios da Educação e da Solidariedade Social devem assegurar a articulação 

institucional necessária à expansão e desenvolvimento da rede nacional da educação pré-

escolar197, nomeadamente no que respeita:  

 a) À educação da criança e à promoção da qualidade pedagógica dos serviços 

educativos a prestar, responsabilidade do Ministério da Educação; 

b) Ao apoio às famílias, designadamente, no desenvolvimento de actividades de 

animação sócio-educativa, de acordo com as suas necessidades. Este apoio é 

atribuído pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social; 

                                                 
195 Ponto 1, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Julho. 
196 Ponto 2, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Julho. 
197 Alíneas a), b) e c), do ponto 1, do art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Julho. 
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c) Ao apoio financeiro a conceder aos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

Este apoio é responsabilidade conjunta dos Ministério da Educação e da 

Solidariedade e Segurança Social (Ministério da Educação, 1997a:51). 

Garantindo sempre os projectos educativos de cada escola, é da responsabilidade do 

Ministério da Educação, através da Tutela Pedagógica única, assegurar a qualidade 

pedagógica e financiar os encargos respeitantes à componente educativa. O apoio às 

famílias, designadamente o desenvolvimento de actividades de animação sócio-educativa, 

é atribuição e responsabilidade financeira do Ministério do Trabalho e Solidariedade. 

Decorrente da legislação aplicada, o Ministério da Educação, a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses (ANMP) e o Ministério da Solidariedade, estabeleceram, em 

1998, um Protocolo de Cooperação que implica subscrição do município, com o objectivo 

de concretizar a resposta social de apoio às famílias nos Jardins-de-infância da rede pública 

que passa a poder ser implementada nos EEPE públicos onde se entenda ser necessário. O 

Protocolo de Cooperação visa garantir que os jardins-de-infância desempenhem quer a sua 

função educativa, quer a função social de apoio à família, conforme o previsto na Lei-

Quadro198 e no Decreto-Lei n.º 147/97199. 

O referido Protocolo de Cooperação “é um instrumento que garante as condições 

para a participação das autarquias locais no Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar, de acordo com os princípios consagrados na Lei-Quadro da 

Educação Pré-Escolar”200 (Protocolo de Cooperação, 1998). 

A alínea f) da claúsula II, do Protocolo, refere que pretendem “promover a 

elaboração de projectos educativos dos estabelecimentos de educação pré-escolar que 

contemplem componentes educativas e componentes de apoio à família”. A alínea g) 

salienta ainda que pretendem “melhorar a qualidade e eficácia dos serviços e das 

actividades de apoio à família, designadamente através de medidas de aperfeiçoamento de 

metodologias de intervenção e de adaptação ou remodelação dos equipamentos existentes”. 

No Protocolo, e no âmbito da Componente de Apoio à Família, o governo 

compromete-se a assegurar: o regime de funcionamento dos jardins-de-infância da rede 

pública respeite o disposto no Decreto-Lei n.º 147/97; a atribuição mensal de uma 

comparticipação financeira; o acompanhamento por parte dos serviços competentes; a 

                                                 
198Art.º 12.º da Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro. 
199 Artigos 8.º e 9.º, do Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Julho. 
200 Clausula I do Protocolo de Cooperação de 28 de Julho de 1998. 
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realização de estudos e projectos de avaliação da qualidade dos serviços; a criação de 

condições que possibilitem a celebração de protocolos entre as câmaras municipais e outras 

instituições (…), que possuam refeitórios, de forma a permitir a sua utilização, pelas 

crianças dos estabelecimentos de educação pré-escolar e ainda a definição do conteúdo 

funcional do animador sócio-educativo. 

Os compromissos da autarquia relativamente à componente de apoio à família são os 

seguintes: a colocação do pessoal com funções de acção educativa e do pessoal 

responsável pelo desenvolvimento de actividades de alimentação e animação sócio-

educativa, procedendo ao pagamento dos respectivos vencimentos; o fornecimento de 

refeições; a manutenção das instalações e equipamentos, bem como o pagamento das 

despesas correntes dos estabelecimentos de educação pré-escolar. Quanto ao custo das 

actividades de apoio à família estas serão definidas e comparticipadas pelas famílias, de 

acordo com o Despacho Conjunto n.º 300/97.  

 

2. Organização, Funcionamento e Parcerias na Componente da Apoio 
à Família 

 

O jardim-de-infância é a instituição privilegiada da instituição pré-escolar e a mais 

frequentada pelas crianças dos 3 aos 5 anos. Presta serviços vocacionados para o 

desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe actividades educativas, podendo também 

oferecer actividades de apoio à família. É um espaço educativo pensado para as crianças, 

mas é também um espaço dos pais/encarregados de educação, aberto e receptivo à família 

e à restante comunidade educativa. Este é organizado em função da criança e adequado às 

actividades que nele se desenvolvem. Oferece condições que permitem à criança descobrir 

e relacionar-se com o mundo à sua volta.  

Como já salientámos, a Lei-Quadro apresenta todos os jardins-de-infância da rede 

nacional de educação pré-escolar como serviços educativos e como serviços sociais 

básicos. Destaca a articulação do horário do jardim-de-infância com as necessidades das 

famílias, determina que os pais sejam ouvidos sobre esse horário e sujeita a sua entrada em 

funcionamento à homologação da Direcção Regional de Educação. Esta lei pressupõe 

também um serviço de refeições no jardim-de-infância, bem como períodos específicos 
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para actividades educativas, de animação e de apoio às famílias, isto é, a Componente de 

Apoio à Família (CAF). 

 

 2.1. Caracterização, Organização e Funcionamento 
 

A Componente de Apoio à Família surge como resposta a uma necessidade real para 

as famílias em que ambos os pais trabalham e não têm horário compatível com o tempo 

lectivo nos Jardins-de-infância. Esta componente traduz-se em duas valências: os serviços 

de almoços e a animação sócio-educativa (prolongamento de horário). As actividades de 

apoio à família integram todos os períodos que estejam para além das 25 horas lectivas e 

que, de acordo com a lei, sejam definidos com os pais no início do ano lectivo. Teremos 

assim, sempre que se justifique, as entradas, os almoços, os tempos após as actividades 

pedagógicas e os períodos de interrupções lectivas.  

Segundo Vilhena (2002:13), “estas actividades deverão pois estar integradas no 

Projecto Educativo do Estabelecimento para que, também nelas, tenham visibilidade os 

esteios que o fundam”. O projecto educativo, enquanto orientador da política da 

instituição, terá de contemplar os princípios da CAF. Este projecto deverá ser construído 

com a participação de todos os interessados: educadores de infância, pessoal auxiliar, pais 

e encarregados de educação e ainda outros parceiros da comunidade. Tendo em conta os 

normativos legais, também o Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas, deve 

referir o funcionamento da componente de apoio à família e especificar a responsabilidade 

dos vários intervenientes na implementação das actividades de animação sócio-educativa.  

Segundo Formosinho e Sarmento (2000:18), “o prolongamento de horário deve 

entender-se como uma substituição do atendimento que as crianças teriam num contexto 

doméstico. É assim, de realçar a necessidade de esse tempo ser organizado de uma forma 

diversa do tempo lectivo (…)”, razão porque a mudança do espaço físico é muito 

importante. Os mesmos autores referem ainda que, “não podemos esquecer que, ao servir 

as necessidades das famílias, se continua a apoiar essencialmente as crianças”. 

Lemos (1997), ao pronunciar-se sobre o Decreto-Lei n.º 147/97, refere que “é 

prestada especial atenção à definição das condições organizativas dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar, estabelecendo normas enquadradoras de uma organização educativa 

de qualidade, nomeadamente quanto a normas pedagógicas e técnicas, à qualificação do 
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respectivo pessoal e direcção pedagógica e a mecanismos de avaliação e inspecção, bem 

como normas gerais de funcionamento, designadamente quanto a horários e lotação das 

salas”. 

A implementação da componente de apoio à família é da responsabilidade das 

Câmaras Municipais, tendo para o efeito assinado o Acordo de Cooperação entre os 

Ministérios da Educação e da Solidariedade Social, para a obtenção do apoio técnico e 

financeiro para o desenvolvimento dos serviços de almoços e/ou de animação sócio-

educativa de acordo com as necessidades das famílias. Este serviço tem como finalidade 

colmatar uma lacuna grave nos serviços educativos públicos e possibilitar o acesso a um 

maior número de crianças à educação pré-escolar. 

A realidade organizacional dos nossos EEPE não é a ideal para se realizar a CAF, 

uma vez que os jardins-de-infância não têm as condições necessárias para se 

desenvolverem estas actividades. A falta de espaços próprios para o desenvolvimento das 

actividades de animação sócio-educativa é o resultado da inadequação das instalações da 

rede pública a esta nova resposta, dado que quando foram criadas só contemplavam os 

espaços necessários para o desenvolvimento da componente lectiva (Costa, 2004:500).  

Na verdade, muitos dos jardins-de-infância da rede pública são de lugar único, não 

têm espaços adequados, outros foram alvo de remodelações/adaptações que possibilitassem 

o desenvolvimento desta actividade. Aquando do lançamento do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, foi lançado concurso para construção, 

remodelação e apetrechamento dos jardins-de-infância, no entanto, este não contemplou 

todas as necessidades sentidas pelas autarquias. Actualmente, estão a ser utilizados todo o 

tipo de espaços, alguns em instalações muito precárias, chegando por vezes a utilizar-se a 

própria sala de actividades. 

As soluções encontradas para desenvolver a CAF nas instituições de lugar único da 

rede pública do Ministério da Educação serão inevitavelmente diversas das respostas dadas 

por instituições da rede pública do Ministério do Trabalho e da Solidariedade ou de 

instituições da rede solidária que dispõem, em geral, de maior número de salas e incluem 

há mais tempo uma vertente de apoio à família (Silva, 2002:48). 

É de salientar que existem jardins-de-infância que proporcionam e organizam a CAF 

em parceria com outras instituições, como por exemplo, as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social que, tal como o nome indica, são instituições de assistência social 
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visando o bem-estar das crianças, dos idosos, dos diminuídos físicos ou mentais, entre 

outros: “Estas instituições constituem-se mais claramente como um serviço à família” 

(Formosinho, 1997a:31).  

A organização desta componente terá que ter em conta as necessidades dos pais, os 

seus horários, a distância entre o local de trabalho e o estabelecimento de educação pré-

escolar201, os recursos e os materiais disponíveis na comunidade. As respostas escolhidas 

terão que ser contextualizadas, encontrando formas de mobilizar recursos locais. 

Estas actividades desenvolvem-se em contextos diversificados, com pessoal 

dependente do Ministério da Educação, autarquias, bem como outros organismos e por 

vezes, numa conflitualidade de papéis. Esta “justaposição”, segundo Formosinho e 

Sarmento (2000:18), coloca-se a vários níveis: 

- Em regime de prolongamento de horário no mesmo espaço físico da sala e com o 

mesmo grupo de crianças, ou seja, dois serviços para um só espaço; 

- Em contextos organizacionais específicos: ATL’s, Ludotecas, Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, Centros Recreativos e Artísticos e outros; 

- Em regime de prolongamento de horário no mesmo estabelecimento, noutro espaço 

e com as crianças do 1.º ciclo. 

Para a dinamização de actividades de animação sócio-educativas, que respondam às 

reais necessidades da família e das crianças, os responsáveis pela sua implementação 

devem procurar encontrar as condições físicas necessárias, tais como, piscinas, 

gimnodesportivos, ludotecas e bibliotecas, associações recreativas, juntas de freguesia, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, lares de idosos, bombeiros, museus, entre 

outros, ou seja, espaços e parceiros que, juntamente com a escola, organizem as 

actividades de ocupação dos alunos.  

 Não podemos esquecer que antes de servirmos as famílias estamos a apoiar as 

crianças. Quando se promovem estas actividades dentro do mesmo espaço – sala de 

actividades, corremos o risco de nestes tempos as crianças “fazerem mais do mesmo”, ou 

seja, fazerem o que já fizeram durante as cinco horas lectivas, pelo que o ideal será que a 

CAF decorra fora das instalações dos jardins-de-infância. A mudança de ambiente evita o 

cansaço e favorece a inovação. O envolvimento da comunidade na resposta a estas 

actividades é de extrema importância. 

                                                 
201 Ponto 2, da Portaria n.º 583/97, de 1 de Agosto. 
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A portaria n.º 583/97, no seu ponto 5, refere que “Quando os estabelecimentos de 

educação pré-escolar não disponham de estrutura física que ofereça condições para a 

concretização do alargamento do horário para o desenvolvimento de actividades de apoio à 

família, o director pedagógico e os pais ou encarregados de educação devem procurar 

soluções alternativas nos recursos localmente existentes, salvaguardando sempre o bem 

estar das crianças”, estando estas soluções dependentes de autorização dos serviços 

regionais competentes. Esgotadas as hipóteses de encontrar um espaço próprio para 

animação sócio-educativa, poderá ser utilizada a sala de actividades, contudo, esta 

alternativa deverá ser uma situação provisória e caminhar-se no sentido do cumprimento da 

legislação. Perante esta situação terão de ser pensadas soluções ao nível de actividades e 

materiais para minimizar os aspectos negativos da permanência das crianças durante tantas 

horas no mesmo espaço. 

Segundo a Circular n.º 17/98 do Departamento de Ensino Básico, “na organização 

das actividades de apoio à família devem ser co-responsáveis todos os intervenientes – 

educadores, pais/encarregados de educação e autarquias”, com a finalidade de facilitar a 

organização dos almoços e do complemento de horário.  

O funcionamento da CAF deve ter em conta as características da organização. A rede 

nacional da EPE engloba estabelecimentos com características muito diversas. Assim, as 

soluções encontradas para um EEPE de lugar único são com certeza diferentes da 

organização de uma IPSS que tem vários espaços diferenciados. No entanto, quaisquer que 

sejam as características da instituição, a resposta a esta componente passa pelo 

recrutamento de pessoal, bem como pela organização de horários.  

Quanto ao espaço, como já foi referido, será sempre que possível diferente do espaço 

habitual da sala. O espaço exterior é um local privilegiado para estas actividades. Os 

materiais deverão ser diferentes dos que habitualmente são utilizados na componente 

lectiva, ou seja, materiais diversificados, de preferência de utilização múltipla. Importa 

ainda que a sua organização seja menos estruturada que no espaço da sala, destinada a 

tempo curricular. Relativamente ao número de crianças entregues por adulto, este, tal como 

na componente lectiva, não deve ser superior a vinte e cinco, e por razões de segurança, as 

crianças deverão estar acompanhadas de dois adultos. Na organização dos grupos, pode 

acontecer que o mesmo grupo reúna crianças de idade pré-escolar com crianças do 1.º 

CEB. Este facto será benéfico para todos, na medida em que as crianças contactam com 
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um leque mais alargado de idades, no entanto, a realização dos trabalhos de casa por parte 

das crianças mais velhas, não deverá impedir os mais novos de brincarem à vontade.  

O tempo de animação sócio-educativa é mais solto e menos estruturado. Estas 

actividades têm sobretudo um cariz socializante. É importante incentivar a vinda de 

pessoas da família e da comunidade para partilharem este espaço. Neste tempo podemos 

promover imensas experiências não contempladas no currículo mas muito interessantes e 

estimulantes para as crianças. Neste espaço as crianças devem envolver-se nas actividades 

que maior satisfação lhes ofereça.  

A componente de animação sócio-educativa distingue-se da componente 

curricular/lectiva, como podemos verificar no quadro seguinte. 

 

Quadro n.º 4 – Algumas características do ambiente educativo na componente 

      sócio-educativa e na componente curricular/lectiva 

 

 Componente de Animação 

 Sócio-educativa 
Componente Curricular 

Espaço 
e 

Materiais 

Espaço “aberto” ou distribuído por ateliers 
de livre escolha.  
Utilização de espaços alternativos 
(ludotecas, associações, etc.). 
 
Materiais versáteis “diferentes” da sala de 
Jardim-de-infância. 

Espaços organizados por 
áreas com estrutura definida. 
 
 
 
Materiais diversificados que 
favoreçam o desenvolvimento 
e a aprendizagem das 
crianças. 

Grupo 

Grupo diferente – pode reagrupar crianças de 
diferentes grupos. 
 
A cargo de um ou mais adultos com funções 
de animador. 

Grupo da sala, a cargo de um 
educador, com a colaboração 
de auxiliar(es) 

Tempo  
 
e  
 

Actividades 

Variável, muito flexível. 
 
 
 
Ofertas diversificadas, no interior ou no 
exterior, que a criança escolhe livremente ou 
ateliers alternativos de escolha da criança. 
 
Actividades planeadas e avaliadas em função 
do bem-estar, do prazer das crianças e 
também em resposta às necessidades dos 
pais. 

Cinco horas com uma 
sucessão relativamente bem 
estabelecida. 
 
As actividades da iniciativa 
do educador e das crianças. 
 
 
Actividades planeadas no 
sentido de promover o 
progresso de cada criança. 

                                                                                              Adaptado: (I. Silva, 2002:61) 
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A participação dos pais/família nas actividades de animação sócia-educativa é 

imprescindível. Na verdade, só com o apoio dos pais e outros intervenientes da 

comunidade educativa se podem dinamizar e promover vazios fins de tarde. A troca de 

experiências, a reflexão e avaliação da CAF, permitirão um serviço de qualidade. 

Quanto aos espaços especificamente orientados para o desenvolvimento da 

componente de apoio à família, desde 1997 que se encontram publicados dois despachos202 

que estabelecem que todos os jardins-de-infância construídos de raiz deverão contemplar 

espaços para o serviço de refeições e para animação sócio-educativa. Também em relação 

aos jardins-de-infância construídos antes de 1997, estabelece que deverão ser adaptados 

com espaços novos, de forma a responder à concretização das duas componentes da 

educação pré-escolar, previstas na Lei-Quadro. 

Assim, a equipa pedagógica constituída pelos educadores de infância, deverá, em 

articulação com a autarquia, reflectir e encontrar a resposta adequada ao que serão as 

actividades de animação sócio-educativa, dado estas fazerem parte integrante do projecto 

educativo do estabelecimento ou do agrupamento de escolas em que o estabelecimento de 

educação pré-escolar está integrado.  

Os EEPE pertencem a um Agrupamento de Escolas. Uma das competências do 

Agrupamento é a gestão do pessoal docente e não docente. Um dos aspectos essenciais 

para o funcionamento da componente de animação sócio-educativa é a distribuição de 

horários, que também é da sua competência. Muito embora a contratação do pessoal 

auxiliar e/ou de animação seja da responsabilidade da autarquia, cabe aos órgãos de gestão 

fazerem a articulação com as autarquias, não devendo ser esquecido que nos tempos de 

interrupção lectiva as crianças ficam a tempo inteiro na animação sócio-educativa. 

 Pela sua dimensão organizacional, a responsabilidade última da componente de 

apoio à família cabe aos órgãos de gestão. 

Até aqui abordámos as actividades de animação sócio-educativa, contudo, o serviço 

de refeições – o almoço, também faz parte da CAF. Este deve, sempre que possível, ser 

fornecido na cantina ou noutro espaço do EEPE. A sua organização e dinâmica deverão ser 

cuidadosamente pensadas. Segundo Vilhena (2002:14), “ (…) apoiar os profissionais e 

                                                 
202 Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de Agosto e Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto.  
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encontrar formas de ir aferindo este tempo numa regulação eficaz, que contribua para que 

sejam um prazer partilhado por adultos e crianças”. 

Em relação aos recursos materiais e humanos, os municípios que assinam o protocolo 

já mencionado recebem verbas próprias, actualizadas anualmente, que serão fixadas por 

criança e por número de crianças por sala. 

Acresce ainda referir que, para além destas verbas, os pais e encarregados de 

educação, suportam uma parte dos custos, ou seja, comparticipam no custo dos serviços de 

apoio à família que integram as componentes não pedagógicas. De acordo com o Despacho 

Conjunto n.º 300/97, esta comparticipação familiar é determinada, em regra, antes do 

início de cada ano lectivo, de forma proporcional ao rendimento do agregado familiar. 

Os educadores de infância têm um papel fundamental na animação sócio-educativa, 

devendo assegurar uma certa continuidade educativa entre os dois momentos e garantir, 

também, a sua permanência: “Mesmo quando a CAF estiver a cargo de outros serviços, os 

educadores de infância deverão assegurar formas de articulação e de coerência entre 

momentos e processos experienciados pelas mesmas crianças” (I. Silva, 2002:62).  

 Aos educadores de infância, compete “coordenar as actividades de animação 

educativa da sala de educação pré-escolar, devendo salvaguardar a qualidade do 

atendimento prestado às crianças”203. 

 

 2.2. Parcerias  
 

O processo educativo foi durante décadas acometido, em exclusividade, à escola e 

da responsabilidade do estado. No desenvolvimento dos últimos vinte anos, “o leque das 

organizações e pessoas que aos diferentes níveis, nacional, regional ou localmente, 

participam e intervêm activamente na educação, colaborando na definição de metas 

educativas e na execução dos programas, como parceiros da escola” (Canário, 1995:152). 

A participação assume um carácter essencial numa organização, pelo que o 

envolvimento de todos, alunos, professores, educadores, pais/EE, pessoal não docente, 

representantes da autarquia e outros agentes da comunidade local, parece fundamental. 

Formosinho (1999:32) refere que “A comunidade escolar já não é restrita e fechada 

em si mesma (…) mas inclui os membros e os clientes imediatos (alunos e pais) e mediatos 
                                                 
203 Ponto 2, do art. 12.º, do Decreto-Lei 147/97 de 11 de Junho. 
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da escola (comunidade profissional servida e comunidade local). É pois, uma comunidade 

educativa aberta a todos os interessados no processo educativo”. As Associações de Pais 

fazem parte desta comunidade educativa. Estas existem para intervirem, defenderem e 

promoverem actividades específicas para as crianças em conjunto com outros parceiros: 

“São parceiros privilegiados dos ministérios promotores de Educação e Cuidados 

para a Infância a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, as IPSS’s, 

Misericórdias e Mutualidades, com os quais existem protocolos específicos de colaboração 

no âmbito da realização do Programa de Expansão e Desenvolvimento de Educação Pré-

Escolar” (CNE, 2000:51).  

Se o Plano de Expansão da Educação Pré-Escolar em Portugal foi um processo de 

construção de parcerias, é necessário continuar a estimular essas mesmas parcerias, 

nomeadamente com os municípios. Cada município deve sentir-se responsável por investir 

na qualidade da rede pública ou privada de educação pré-escolar da sua área de influência. 

Construindo parcerias com as famílias e com os profissionais e suas organizações, os 

municípios entenderão que a qualidade da educação é uma dimensão crucial da cidadania e 

da democratização da sociedade (Vasconcelos, 2000). 

Conforme já referimos anteriormente a participação municipal na educação e o seu 

papel na gestão do sistema educativo tem estado na ordem do dia desde 1974, e foi sendo 

mais acentuado a partir da LBSE. 

À comunidade compete veicular os anseios e as aspirações das populações e 

organizar respostas adequadas às necessidades das famílias, tais como as creches, 

ludotecas e outras modalidades de dinamização de actividades recreativas. “Cada Escola 

constitui uma pequena comunidade, tornando-se evidente as suas relações com o meio que 

a rodeia pelo que se deseja que o diálogo Escola-Comunidade seja cada vez mais 

aprofundado (…) no cumprimento de metas e objectivos específicos que permitam uma 

maior dinamização e inserção da comunidade educativa na sociedade” (Arroteia, 

1991b:187). 

 Entende-se desta forma a necessidade de estabelecer e aprofundar o diálogo com as 

diversas “forças sociais”: autarquias, associações de pais, associações de estudantes e 

outras entidades, no sentido de facilitar a participação na gestão do processo educativo. 

A participação nas organizações educativas relaciona-se com noções de parceria, de 

partilha de responsabilidades e de participação, “tendo como pressuposto de base que o 
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sucesso educativo de todos só é possível com a colaboração de todos” (Diogo, 1995:116). 

Assim entendida, a educação participada emerge no sistema de interacções permanentes 

que se estabelecem entre os diferentes actores envolvidos na educação e formação dos 

jovens. A participação dos actores é importante na medida que facilita o contacto com os 

agentes locais e mobiliza recursos, bem como reforça o prestígio local da escola. “Por isso 

a ideia da educação participada assenta num paradigma de escola entendida como 

Comunidade Educativa” (Diogo, 1995:116). Com a participação de todos, as actividades 

de animação sócio-educativa sairão beneficiadas e as crianças também.  

 “A educação pré-escolar tem-se caracterizado pela preocupação de responder ao 

meio social em que cada estabelecimento está inserido e por desenvolver processos de 

participação da comunidade” (Ministério da Educação, 1998:113). 

A participação de vários intervenientes na gestão da escola, justifica-se, assim, 

numa perspectiva de parceria e traduzindo uma co-responsabilização real de elementos da 

sociedade local no funcionamento da escola e na concretização dos seus objectivos 

(Barroso, 1988:15). Um desses parceiros, como referimos atrás, são as Associações de 

Pais, as quais, porque são um dos objectos centrais de análise neste estudo, vamos dedicar 

um pouco mais de atenção. 

 

3. As Associações de Pais  

3.1. Uma Abordagem Histórico-Política  
 

No período anterior à revolução do 25 de Abril de 1974, período do “Estado Novo”, 

“a política educativa do regime, não tinha um discurso democrático, centrava-se na 

inculcação de valores tradicionalistas e na doutrinação ideológica” (Afonso, 1993:140).  

O papel dos reitores e directores (administradores das escolas) comparava-se ao de 

comissários políticos, uma vez que a sua acção se centrava primordialmente no controle da 

pureza ideológica do ensino e na obediência política dos professores e dos estudantes, 

esquecendo a qualidade da educação oferecida pelos respectivos estabelecimentos (Afonso, 

1993:140). Muitos reitores eram chefes políticos locais, figuras importantes do partido 

único, com contactos ao mais alto nível da hierarquia do regime, o que provocava um 

entrelaçar de funções (Afonso, 1995:105). Neste período eram proibidas as reuniões, as 
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associações e todas as iniciativas eram controladas pelo poder central. Não existia 

liberdade de expressão. 

Neste período não houve tradição do movimento associativo dos pais, os textos 

legais que consagram a participação só terão expressão mais tarde.  

Com a substituição do modelo liceal pelo designado modelo de gestão 

democrático, podemos falar em participação nas escolas portuguesas (Martins, 2001:102). 

Contudo, “Até ao final da Idade Média, a aprendizagem das condutas e dos saberes 

necessários para a integração social processava-se, sobretudo, no seio da família e da 

comunidade. Com o início da Idade Moderna a escola, enquanto espaço especializado de 

processos educativos intencionais passa a substituir gradualmente a família e a 

comunidade” (Nóvoa, 1987:68). A Igreja, numa primeira fase, desempenhou um papel 

fundamental na criação e controlo dos novos dispositivos de formação que assumiram uma 

grande variedade de configurações estruturais (Nóvoa, 1987:65). Contudo, o Estado, que 

durante o Antigo Regime desempenhou um papel secundário neste processo, vai 

progredindo assenhorear-se da educação formal, substituindo a tutela da igreja.  

Paralelamente ao processo de estatização da escola, verifica-se a progressiva 

afirmação dos professores como profissionais, libertando-os do controlo da Igreja e 

colocando-os sob o domínio do Estado (Sá, 2003:27). Estabelece-se, assim, uma espécie de 

contrato entre os professores e o Estado, com direitos e deveres mútuos, o que resulta 

numa perda de influência por parte dos pais. 

No relatório introdutório dos Decretos 1 e 2, de 22 de Dezembro de 1894, reforma 

Jaime Moniz/João Franco, o legislador defende que o poder político não deve ceder às 

pretensões das famílias, dado o espírito utilitarista que supostamente caracterizava as suas 

reivindicações: “Para grande número de famílias tudo se cifra, porém, no rápido ascenso 

dos filhos pela força das certidões aos institutos maiores” (Lima e Sá, 2002:28). O Decreto 

de 14 de Agosto de 1895, que aprova o regulamento geral do ensino secundário, reconhece 

aos pais o direito a serem informados, responsabilizando quer o director de classe quer o 

reitor por essa função204. 

                                                 
204 De acordo com o ponto 4, do art.º 53.º, do decreto de 14 de Agosto de 1895, “compete ao director de 
classe, prestar ou enviar informação acerca da situação escolar de cada aluno, ao reitor, ao pai, ou ao tutor ou 
a quem os representa”. 
O ponto 10, do art.º 129.º refere que compete ao reitor “Tomar conhecimento dos trabalhos escriptos dos 
alumnos e das notas de frequência, para responder devidamente aos chefes de família, tutores ou seus 
representantes quando seja mister”. 
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Pelo Decreto de 29 de Agosto de 1905, é instituído um novo instrumento de ligação 

do liceu com as famílias: o caderno escolar205. Simultaneamente, com a publicação de 

outros normativos, é instituído um novo estatuto aos pais, ou seja, o de “examinarem 

amiúde os cadernos escolares dos seus educandos” e assim deixam de ser meros 

destinatários de informações, bem como, passam a ser representados como “auxiliares” dos 

liceus na “árdua tarefa de educar a mocidade” (Lima e Sá, 2002:29). A obrigação dos pais 

colaborarem com o liceu, a partir de agora, passará a constituir uma das ideias centrais na 

configuração das relações entre o liceu e as famílias206. Neste período, as relações entre o 

liceu e as famílias caracterizavam-se pela desconfiança mútua e por alguma tensão. 

Barroso (1995:357), menciona que “No início do século, a desconfiança manifesta-

se principalmente por uma certa suspeição quanto às possibilidades educativas que o liceu 

oferece, o que leva a que exista, mesmo por parte da opinião pública, a exigência de os pais 

poderem controlar a educação dos seus filhos, inclusive no interior dos estabelecimentos 

de ensino207”. 

Outras formas de aproximarem as famílias aos liceus eram os normativos vigentes 

que consagravam a presença dos pais, mediante convite do reitor, nas cerimónias solenes 

de abertura do ano escolar. O Decreto 7 558, de 18 de Junho de 1921, que se refere às áreas 

de intervenção do reitor, faz apenas uma menção os pais. São as famílias que devem 

colaborar com o liceu na educação das crianças e dos jovens e não o inverso, ou se quer 

uma colaboração mútua. Não existe partilha das responsabilidades entre a escola e a 

família, mas sim, a subordinação da família ao projecto educativo do liceu (Lima e Sá, 

2002:31). Nos vários diplomas publicados, entre outros, verifica-se uma desabonada 

imagem dos pais, responsabilizando-os pelos males que afectam a escola, pela 

desmotivação dos professores. Também o discurso das autoridades escolares vai nesse 

sentido, quando estes se referem aos pais: a colaboração da família com o liceu é muito 

importante, no entanto os pais não assumem a sua responsabilidade, alheando-se da 

educação dos filhos, preocupando-se apenas com os resultados académicos e por vezes só 

no final do ano lectivo. Tavares (1931, 474) refere que “ Os pais somente se aproximam 
                                                 
205 Neste caderno os professores deveriam registar todas as ocorrências significativas relativas ao aluno: 
assiduidade, aproveitamento e comportamento. 
206 “Cooperação, colaboração, auxílio constituem alguns dos termos que substanciam essa relação e que se 
vão tornar recorrentes nos sucessivos diplomas legais até à actualidade” (Lima e Sá, 2002:29). 
207 Sobre este assunto Barroso (1995:357-358), esclarece que o regulamento de 1906, do liceu feminino 
Maria Pia previa, no seu art.º 6.º, a possibilidade de as mães assistirem às aulas, em local próprio e com a 
autorização prévia da directora. 
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das autoridades escolares nos fins dos últimos períodos para ‘recomendar’ os filhos, no 

intuito de evitar a reprovação que viam suspensa sobre eles – Não tem sido possível 

convencer totalmente as famílias de que a sua obrigação, com a acção permanente junto do 

liceu a acção das autoridades escolares 208”. 

O Decreto 18 827, de 6 de Setembro de 1930, confere grande importância ao 

caderno diário, obrigatório para cada uma das disciplinas. O caderno diário permitia ao 

encarregado de educação acompanhar a evolução do seu educando: “Aos encarregados de 

educação assistia o direito de serem informados sempre que era aplicada uma pena ao seu 

educando superior à admoestação” (Lima e Sá, 2002:34). 

No período compreendido entre os anos 30 e os anos 60, não se encontram 

alterações significativas nas relações entre o liceu e os encarregados de educação. No 

essencial a legislação limitava-se a reproduzir o que já tinha sido enunciado: 

“Até aos anos 60, as relações entre as escolas e as famílias decorrem de um acordo 

com um conjunto de pressupostos, mais ou menos implícitos, segundo os quais competiam 

aos profissionais as decisões sobre o processo de ensino propriamente dito, e sobre a 

organização e políticas internas da escola, enquanto as famílias eram responsáveis pelo 

envio das crianças e jovens devidamente preparados para as actividades escolares. No 

entanto, a partir dessa altura, geraram-se tendências de natureza participativa, com o 

objectivo de dinamizar o envolvimento dos pais na vida das escolas” (Afonso, 1995:105). 

Embora, antes da revolução do 25 de Abril de 1974, não exista uma tradição do 

movimento associativo dos pais, é possível surpreender experiências localizadas, em 

alguns liceus do país, de tentativas de organizar associações de pais. Barroso (1995:361) 

identifica três períodos durante os quais surgiram movimentos pontuais para constituição 

de associações de pais: Um primeiro movimento, surge como reflexo de um movimento 

semelhante em alguns países europeus, logo após a implantação da República, resultando 

numa Associação de Pais em Lisboa e tentativa de constituição de uma Associação 

idêntica, no Porto (Liceu Rodrigues de Freitas), merecendo realce o facto desta iniciativa 

ter partido do reitor do liceu.  

O segundo momento em que se verifica a tentativa de organizar o movimento 

associativo dos pais, tem a ver com as alterações introduzidas a um despacho normativo209, 

no que se refere às disposições relativas aos programas, exames e condições de passagem 
                                                 
208   Revista Labor, n.º 37, Novembro de 1931. 
209 Decreto 3091 de 17 de Abril de 1917. 
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de ano (Barroso, 1995:362). A contestação estudantil que contava com o apoio dos 

encarregados de educação, levou à realização de uma greve prolongada e à fundação da 

União dos Pais dos Estudantes em Lisboa, estrutura associativa orientada para um 

associativismo de tipo sindical/reivindicativo (Lima e Sá, 2002:39).  

“O terceiro momento em que surge uma tentativa de reanimar o movimento 

associativo dos pais e encarregados de educação dos alunos” (Barroso, 1995:363), surge no 

início da década de 30, com a publicação do Decreto 22 581, de 26 de Maio de 1933, que 

aprova o Estatuto da Associação de Pais dos Alunos do Liceu Normal de Lisboa, apela a 

uma política proactiva por parte dos reitores, incentivando-os a promover associações de 

pais. De acordo com Lima e Sá (2002:40), este apelo à promoção de associações de pais 

não resulta do reconhecimento dos pais como primeiros responsáveis pela educação dos 

filhos, mas antes do reconhecimento da incapacidade do liceu para realizar sozinho a 

“educação integral” da criança. Este movimento associativo não é suposto ser autónomo, 

devendo subordinar-se às orientações do liceu. 

 No preâmbulo do diploma é mencionado que: “Deve promover-se a formação de 

associação de pais de alunos, mas sempre junto dos liceus – Uma em cada liceu e sob os 

auspícios de sua direcção”. 

Até meados da década de 70 não se registam alterações significativas no 

enquadramento formal-legal das associações de pais nas escolas públicas (Lima e Sá, 

2002:42). 

É com a publicação do Decreto n.º 48 572, de 9 de Setembro de 1968, que aprova o 

Estatuto do ciclo preparatório do ensino secundário, que assistimos a algumas alterações 

significativas nas relações institucionais entre a escola e os pais. Um dos aspectos mais 

importantes deste normativo refere-se à presença de um representante dos pais no 

Conselho de Orientação Escolar, quando este reunisse para tratar de assuntos que tivessem 

a ver com o seu leque de competências. Com este normativo encontramos pela primeira 

vez referência à participação de representantes dos pais num órgão escolar (Lima e Sá, 

2002:36). Segundo (Lima e Sá, 2002:42), este diploma parece “privilegiar o 

relacionamento individual de cada encarregado de educação com as escolas”. 
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 3.2. Enquadramento Político-Normativo das Associações de Pais  
 

Alguns autores referem a existência de Associações de Pais antes de 1974210, no 

entanto, estas só ganham uma verdadeira expressão de movimento organizado a partir de 

1974-75. Nesta época, surgem várias associações como resposta a uma fase de grande 

instabilidade e perturbação, que movimentava todo o sistema educativo da altura e, em 

particular, as escolas (Fernandes, 2003:108). “Entre o 25 de Abril de 1974 e o 25 de 

Novembro de 1975 o movimento social popular “invadiu” as mais diversas áreas da vida 

social ” (Vilarinho, 2000:107).  

A revolução dos “cravos” veio introduzir mudanças significativas nos modos de 

vida da sociedade portuguesa, que vão interferir no caminho da educação e criar condições 

para uma revalorização da Educação Pré-Escolar (Vilarinho, 2000:105).  

Na sequência dos acontecimentos é publicado o Decreto-Lei n.º 221/74, de 27 de 

Maio, que através do conselho escolar, permite a participação de todos os professores na 

vida escolar. Nada refere relativamente à participação dos pais/encarregados de educação, 

contudo, já no final de 1974 este Decreto-Lei é substituído pelo Decreto-Lei n.º 735-A. 

Este decreto menciona um novo enquadramento para a gestão das escolas. No que 

concerne à participação formal dos pais nos órgãos da escola este normativo em nada altera 

o anterior, continua a excluí-los das “estruturas democráticas das escolas”. Porém, é de 

referir que este diploma no seu preâmbulo consagra “o ‘importante papel’ das associações 

de pais e encarregados de educação dos alunos, cuja criação será apoiada pelo Ministério 

da Educação e Cultura211”. Já em 1975, é publicado o Despacho n.º 40/75, de 8 de 

Outubro, que, sem carácter obrigatório, alude que às escolas “cumpre incentivar a 

participação dos pais sempre que possível através das suas associações, autarquias, 

comissões de moradores e aldeias”.  

Com a aprovação da Constituição da República Portuguesa (CRP) de 2 de Abril de 

1976, o art.º 67.º inclui objectivos audaciosos para a educação, “constituindo obrigação do 

Estado a cooperação com as famílias na educação dos seus filhos”. Na sequência da CRP, 

surge o Decreto-Lei n.º 769-A/76, este normativo constitui o primeiro decreto-lei a 

autorizar, em circunstâncias excepcionais, a presença dos pais ou encarregados de 

                                                 
210  Todos sabemos que o direito de associação e ditadura não andam de mãos dadas. No entanto, antes do 25 
de Abril, existia já alguma movimentação nesse sentido (Pedro Silva, 1994:320).  
211 Decreto-Lei n.º 735-A, de 21 de Dezembro. 
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educação na vida da escola 212. Este refere que os pais podem participar nos conselhos de 

ano ou de turma, mas só para tratar de assuntos do âmbito disciplinar e sem direito a voto. 

Segundo Lima e Sá (2002:54), “a inclusão dos pais nestes conselhos de turma, mais do que 

uma forma de lhes reconhecer um direito, talvez possa ser interpretada como mais uma 

forma de os (co)responsabilizar pelos comportamentos dos alunos no interior da escola”. 

 Passados três meses é publicada a primeira Lei das Associações de Pais – Lei n.º 

7/77, de 1 de Fevereiro. Esta lei reconhece a colaboração entre o ME e as associações de 

pais e encarregados de educação dos ensinos preparatórios e secundário como uma 

obrigação do Estado em cooperar com os pais na educação dos filhos (Sarmento, 

2002:227). A lei fica ainda sujeita a regulamentação por parte do Ministério da Educação, 

designadamente no ponto em que os pais e encarregados de educação têm direito a 

participar na gestão das escolas (Silva, 1994:309). Posteriormente foram publicadas as 

portarias 677/77, de 4 de Novembro213, que regulamenta o conselho directivo e a 679/77, 

de 8 de Novembro214, que regulamenta o conselho pedagógico. Na primeira portaria apenas 

focalizam as associações dos pais quando referenciam as competências do conselho 

directivo, “Manter contacto com as associações de estudantes, de encarregados e educação 

e de pais215”. A segunda portaria deixa de fazer referência ao representante dos pais nos 

conselhos de turma de natureza disciplinar, limitando-se a reconhecer o direito dos pais e 

encarregados de educação a serem informados sobre aproveitamento, assiduidade e 

comportamento dos seus educandos. Com a publicação do Despacho Normativo n.º 

122/79, de 1 de Junho, é finalmente regulamentada a intervenção dos pais. É de salientar 

que embora neste diploma seja obrigatória a existência da associação de pais, a mesma só 

abrange os ensinos preparatórios e secundário. Este Despacho regulamenta alguns aspectos 

da relação entre a Associação de Pais e o Conselho Directivo. Segundo Pedro Silva 

                                                 
212  “ Quando os conselhos de ano ou de turma se reunirem para tratar de questões de natureza disciplinar, 
serão presididos pelo presidente do conselho pedagógico, deles fazendo parte, dois representantes dos alunos 
do respectivo ano ou turma e, ainda, um representante dos encarregados de educação, estes sem voto 
deliberativo”, art.º 28,do Título III – Conselho Pedagógico do Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de Outubro. 
Como já foi referido no ponto anterior deste trabalho, através do Decreto n.º 48 572, de 9 de Setembro de 
1968, documento que aprova o Estatuto do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, previa que, para 
determinadas reuniões do conselho e orientação escolar, fosse convocado um representante dos pais dos 
alunos (ponto 3, art.º 112.º). 
213 Portaria n.º 677/77, de 4 de Novembro – Regulamento de Funcionamento dos Conselhos Directivos dos 
Estabelecimentos de Ensino Preparatório e Secundário. 
214 Portaria n.º 679/77, de 8 de Novembro – Regulamento de Funcionamento dos Conselhos Pedagógicos dos 
Estabelecimentos de Ensino Preparatório e Secundário. 
215 Ponto 6.1.16 da Portaria n.º 677/77, de 4 de Novembro – Regulamento de Funcionamento dos Conselhos 
Directivos dos Estabelecimentos de Ensino Preparatório e Secundário. 
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(1994:310), este Despacho constitui “ (1) uma primeira aceitação clara das Associações de 

Pais nas escolas, e, simultaneamente, (2) uma definição das regras do jogo na sua relação 

com os Conselhos Directivos”.  

A educação pré-escolar e o 1.º CEB não estavam contemplados nesta 

obrigatoriedade. Após seis meses da publicação da Lei das Associações de Pais são 

publicados os Estatutos dos Jardins-de-infância216 do sistema público (redes do Ministério 

da Educação e do Ministério dos Assuntos Sociais). Como curiosidade é de referir que este 

normativo é porventura o documento legal com mais referências à relação jardim-de-

infância/família/comunidade (Silva, 1994:310). No seu preâmbulo são salientados alguns 

pontos como medidas tendenciais de política no domínio da educação pré-escolar. Das três 

alíneas enumeradas, destacamos a alínea a) que refere o seguinte: “O papel relevante 

atribuído à família como agente interventor fundamental no processo educativo”, e na 

alínea c) luta-se pela “criação de condições efectivas de apoio e suporte a uma participação 

ativa das populações no processo de implementação da rede”. No art.º 1.º, do capítulo I, 

afirma-se que “a educação pré-escolar é o início de um processo de educação permanente a 

realizar pela acção conjugada da família, da comunidade e do Estado”. No art.º 26.º do 

referido estatuto é referido que “As actividades dos Jardins-de-infância serão organizadas e 

orientadas com base numa articulação permanente entre educadores e as famílias que 

possam assegurar a indispensável informação e esclarecimento recíprocos”. 

Segundo o estatuto, ao Director compete, entre outros aspectos, “incentivar a 

participação das famílias nas actividades do jardim-de-infância217”, ao Conselho 

Pedagógico “propor acções concretas visando a participação das famílias nas actividades 

do jardim-de-infância e a integração deste na comunidade218”. Este diploma cria o 

Conselho Consultivo – que atribui a representação das famílias nos jardins-de-infância. A 

sua constituição terá de ter obrigatoriamente a presença de dois representantes dos pais, um 

representante do pessoal auxiliar e é presidido pelo Director. Tal como o nome refere, as 

suas funções são meramente consultivas. De acordo com o estatuto, compete ao Conselho 

Consultivo: “representar os interesses dos pais; dar parecer sobre a organização funcional 

do estabelecimento; dar parecer sobre o plano anual de actividades e respectivo relatório de 

execução; sugerir medidas que assegurem a participação das famílias nas actividades do 

                                                 
216 Decreto-lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro. 
217 Alínea e), art.º 34.º, capítulo IX, do Decreto-lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro. 
218 Alínea b), art.º 38º, capítulo IX, do Decreto-lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro. 
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jardim-de-infância; propor acções que reforcem a cooperação entre o jardim-de-infância e 

a comunidade; cooperar nas acções relativas à segurança, conservação do edifício e 

equipamento e aproveitamento integral do património”219.  

Este diploma tem uma preocupação interessante (e inédita), que é o de definir 

papéis para cada um dos actores em presença e em assegurar-lhes condições para uma 

efectiva comunicação (Silva, 1994:311). Assim, pretende-se que “as famílias, organizadas 

ou individualmente, assegurem aos educandos uma informação correcta que facilite o 

conhecimento da criança e favoreça o seu acompanhamento”220 e que “os educadores 

promovam as acções necessárias ao esclarecimento e sensibilização das famílias sobre os 

objectivos e métodos das diversas etapas e fases das actividades”221. Para que tal aconteça, 

e de acordo com os objectivos fundamentais da educação pré-escolar, procurar-se-á 

“assegurar uma participação efectiva e permanente das famílias no processo educativo, 

mediante as convenientes interacções de esclarecimento e sensibilização” 222. 

De acordo com Silva (1994:311), “este normativo é o primeiro documento legal 

que não obriga a que a representação formal dos pais se faça obrigatoriamente através de 

uma associação, mas também a lei das Associações de Pais em vigor só se aplica aos 

ensinos preparatório e secundário. Talvez por isso mencione “as famílias, organizadas ou 

individualmente”. 

Ainda segundo o mesmo autor, este diploma é um pouco contraditório e 

desequilibrado, tem uma extensa retórica pró participação das famílias e da comunidade no 

processo educativo do Jardim-de-infância, tem também uma participação formal incipiente 

e tão-somente decorativa (Silva, 1994:312).    

Até meados da década de 80, a participação dos pais caracterizar-se-á, ou pela sua 

excentricidade, ou mesmo pela não participação (Lima e Sá, 2002, 54).  

Em 1980 é publicado o Decreto-Lei n.º 376/80, de 12 de Setembro, que introduz 

alterações à composição do Conselho Pedagógico223, contudo, recua-se na legislação. 

Ainda neste ano é publicado o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo224. Este estatuto 

                                                 
219 Art.º 41.º, capítulo IX, do Decreto-lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro 
220 Alínea a), art.º 27, capítulo IX, do Decreto-lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro. 
221 Alínea b), art.º 27, capítulo IX, do Decreto-lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro. 
222 Alínea h), art.º 2.º, capítulo I, do Decreto-lei n.º 542/79, de 31 de Dezembro. 
223O Ponto 3, do art.º 22.º,do Decreto-Lei n.º 376/80 de 12 de Setembro, refere que “Poderá ainda ser 
chamado a participar nas reuniões do conselho pedagógico um membro da direcção da respectiva associação 
de pais e encarregados de educação”. 
224 Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro. 
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cria o Conselho Consultivo do Ensino Particular e Cooperativo com nove membros, dois 

deles representantes do secretariado Nacional das Associações de Pais e dois 

representantes das Associações Sindicais de Professores225. Este diploma tem a 

particularidade de “inaugurar” a paridade do número de representantes de pais e 

professores em órgãos de âmbito nacional” (Silva, 1994:313). 

Em 1982 é aprovada a primeira revisão da Constituição da República Portuguesa226. 

No ponto 2 é mencionado que: “A lei regula as formas de participação das associações de 

professores, de alunos, de pais, das comunidades e das instituições de carácter científico na 

definição da política de ensino”. Segundo Silva (1994:313), o segundo ponto legisla o que 

já está consumado.  

Só em 28 de Setembro de 1984, pelo Decreto-Lei n.º 315, se estende a todos os 

graus e modalidades de ensino a Lei das Associações de Pais (Lei n.º 7/77),227ou seja, a 

possibilidade de intervenção das associações de pais e encarregados de educação passa a 

incluir os Jardins-de-infância e as escolas do 1.º CEB.  

Através do Decreto-Lei n.º 211-B/86, de 31 de Julho228 é criado, em 1986, o 

Conselho “Consultivo do Conselho Pedagógico” das escolas C+S e secundárias, com um 

membro da associação de pais.  

A Lei de Bases do Sistema Educativo229, publicada também neste ano, estabelece o 

“Quadro Geral do Sistema Educativo230”. O ponto 2 do art.º 45.º, estabelece que a 

administração e gestão das escolas se deve orientar por “princípios de democraticidade e 

de participação de todos os implicados no processo educativo” e que a direcção das escolas 

                                                 
225 Ponto 2, do art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro.  
226 Lei Constitucional n.º 1/82 de 30 de Setembro. 
227 Como curiosidade é de referir que este decreto tem apenas um artigo. “Artigo único. É extensivo às 
associações de pais e encarregados de educação dos alunos de qualquer grau ou modalidade de ensino 
disposto na lei n.º 7/77, de 1 de Fevereiro”. 
228 Este diploma institui um novo Regulamento dos Conselhos pedagógicos e Órgãos de Apoio nas Escolas 
Preparatórias, Preparatória e Secundárias e Secundárias. 
229 Antes de ser aprovada a LBSE, uma Resolução do Conselho de Ministros cria a Comissão de Reforma do 
Sistema Educativo (CRSE), em cujo texto anuncia, entre outros, a ‘importância da educação como factor 
condicionante e determinante do desenvolvimento social, cultural e económico; a necessidade de a reformar 
‘preparar o sistema educativo para responder oportuna e eficazmente aos novos desafios que se perfilam, 
sejam eles decorrentes da adesão à CEE ou da emergência de uma nova sociedade (…); a vontade de 
descentralizar a administração educativa’ e ‘modernizar o sistema de ensino” (Martins, 2001:78). Neste 
momento importa referenciar que foi confiada a tarefa de apresentar uma proposta de reorganização da 
administração e da gestão das escolas a um grupo de trabalho. Nas propostas deste grupo, tornadas públicas 
nos Documentos Preparatórios II, em 1988, os representantes das associações de pais têm pleno direito de 
participar no Conselho de Direcção (Martins, 2001:104). Para mais conhecimento sobre estas propostas 
consultar CRSE (1988), Documentos Preparatórios II. 
230 Ponto 1, do art.º 1.º da Lei n.º 46/88, de 14 de Outubro. 
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é “assegurada por órgãos próprios para os quais são democraticamente eleitos os 

representantes de professores, alunos e pessoal não docente e apoiada por órgãos 

consultivos e serviços especializados” (ponto 4 do art.º 45.º). 

É evidente em todo o articulado da lei que, ao nível dos princípios, se reconhece o 

direito dos pais estarem implicados no processo educativo (ponto 2, art.º 43.º), mas ao 

nível da prática, são afastados da direcção das escolas (ponto 4 do art.º 45.º) (Fernandes, 

2003:122).  

Em 1987, é criado o Conselho Nacional de Educação com a Lei n.º 31/87, de 9 de 

Julho. Este passa a ter na sua composição cerca de cinquenta membros, sendo que dois são 

representantes das Associações de Pais, “dois elementos a designar pelas associações de 

pais231”. Nos anos subsequentes foi notório, por parte do poder político, o interesse em 

reforçar o papel das Associações de Pais. Em 1989, com a publicação do Regime Jurídico 

da Autonomia da Escola232 reconhece-se aos pais o direito de participarem na vida escolar 

dos seus filhos.  

Ainda neste ano é publicado o Despacho 8/SERE/89, de 3 de Fevereiro – 

Regulamento do Conselho Pedagógico e dos seus órgãos de apoio, que estipula a presença 

de um representante da Associação de Pais ou um pai eleito em assembleia, caso não exista 

Associação de Pais, naquele órgão233.  

No quadro legislativo, o ano de 1990 é um ano de mudanças. Em Setembro, através 

da Lei n.º 53/90, de 4 de Setembro, a Assembleia da República autoriza o governo a 

legislar em matéria de associações de pais. Segundo o art.º 1.º “É concedida ao Governo 

autorização para legislar sobre o direito de associação de pais e encarregados de educação, 

com vista a facilitar o seu exercício, a melhorar as condições de funcionamento das 

associações e a reforçar o estatuto interventor das associações e respectivas federações e 

confederações” 234. Segundo Silva (1994:315), “trata-se de um curto documento, mas 

politicamente significativo. Parece, finalmente, haver vontade política de alterar – pela lei 

– a relação até então existente entre as escolas e a participação formal das famílias”. Neste 

                                                 
231 Ponto 2, art.º 2.º da Lei n.º 31/87 de 9 de Julho. 
232 Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de Fevereiro. 
233 É de referir que existe uma restrição: os pais não podem estar presentes no “Conselho Pedagógico” 
quando se tratam de problemas relacionados com a avaliação dos alunos (ainda hoje continua a existir). 
234 Confederações das Associações de Pais. 
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mesmo ano sai uma nova Lei das Associações de Pais, o Decreto-Lei n.º 372/90235. No seu 

art.º 1.º estabelece “o regime de constituição, os direitos e deveres a que ficam 

subordinadas as Associações de Pais e Encarregados de Educação”. 

Em 1991, com o Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio (Novo Modelo de Gestão), 

os pais passam a ter direitos efectivos de participação (Sarmento, 2002:227). Este decreto 

consagra a participação formal dos pais pelos seguintes órgãos: conselho pedagógico (dois 

representantes); no conselho de turma (dois representantes) e no conselho de escola (dois 

representantes). Os pais integram todos estes órgãos com direito a voto. “Pela primeira vez, 

os pais e encarregados de educação podem participar em todos os órgãos da escola, 

estando presentes na definição da política educativa, na eleição do órgão de gestão 

(director executivo), e na coordenação e orientação educativa (conselho pedagógico)” 

(Fernandes, 2003:127).  

Em 1992 é publicado o Despacho Normativo nº 96-A/92, de 20 de Junho. Este 

despacho estabelece os encarregados de educação como “ intervenientes regulares do 

processo de avaliação”. Este documento é significativo porque pela primeira vez os pais 

vão estar envolvidos no processo de avaliação dos alunos.  

Em 1993, surgem mais dois documentos essenciais às associações de pais. Um é o 

Decreto-Lei n.º 301/93, de 31 de Agosto, sobre o regime de matrículas e frequência no 

Ensino Básico. O outro é o Decreto-Lei n.º 239/ME/93, de 20 de Dezembro, que visa 

actualizar a Lei das Associações de Pais236, nas escola onde não está ainda a funcionar o 

novo regime de gestão237. Segundo Silva (1994:318), este despacho “constitui, à data, a 

última peça importante deste puzzle que é a legislação parental nas escolas”. Com o 

presente decreto, quer na educação pré-escolar quer no 1.º CEB, as associações de pais 

passam a ter, respectivamente, um representante no Conselho Pedagógico e no Conselho 

Escolar, com direito a voto deliberativo238. Não existindo associações de pais, nos termos 

do art.º 3.º deverão ser eleitos representantes dos pais e/ou encarregados e educação, para 

integrarem “os órgãos pedagógicos”. 

                                                 
235 Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro. Esta altera (e revoga) significativamente a anterior (Silva, 
1994:316). 
236 Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro. 
237 Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio. 
238 Art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 239/ME/93, de 20 de Dezembro. 
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Silva (1994:319) refere que “o vasto mundo do “primário” passa a ser igualmente 

abrangido e a ter o mesmo estatuto (ou quase) dos outros graus de ensino no que respeita à 

participação parental”. 

O Pacto Educativo para o Futuro (Ministério Educação, 1996) preconiza, como um 

dos objectivos estratégicos, “desenvolver mecanismos de apoio e incentivo à intervenção 

dos pais e suas associações239”. 

Também o Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto (ensino especial), o Despacho 

n.º 22/SEEI/96, de 20 de Abril (regulamento dos currículos alternativos) e mais 

recentemente o Despacho Normativo n.º 1/2006, de 6 de Janeiro, expressam de forma clara 

o envolvimento dos pais no processo educativo dos filhos. É de salientar que as primeiras 

experiências de educação de alunos com deficiência em classes regulares, decorrem de 

pressões exercidas pelos encarregados de educação (Fernandes, 2003:129). 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 115-A/98, materializa-se uma clara intenção 

em promover uma vasta participação dos pais na vida da escola como princípio 

estruturante de democraticidade, promoção da cidadania e garante da qualidade do sistema 

educativo (Fernandes, 2003:131). Este normativo reconhece aos pais e encarregados de 

educação o direito de participar na vida da escola: “Os pais e encarregados de educação 

têm direito, a nível da escola ou do agrupamento de escolas, a estar representados na 

assembleia e no conselho pedagógico e a participar na assembleia eleitoral para a direcção 

executiva” (Lemos e Silveira, 1999:104).  

A Lei nº 24/99 faz a primeira alteração do Decreto-Lei nº115-A/98, altera a forma 

de eleição dos representantes dos pais, a qual deverá ser realizada em Assembleia Geral de 

Pais e altera ainda a definição dos períodos em que os encarregados de educação ou os seus 

representantes participam na vida escolar (deverão ser ouvidos previamente). 

Ao longo deste percurso apercebemo-nos que, cada vez mais, os pais e os 

encarregados de educação, individualmente ou em associação, são chamados a intervir no 

processo educativo dos seus filhos ou educandos. Estes «aparecem ‘naturalmente’ 

integrados numa “comunidade educativa”, intervindo lado a lado com o pessoal docente e 

não docente, enquanto promotores do sucesso educativo, da cidadania, e da qualidade do 

processo educativo» (Fernandes, 2003:133). Segundo Lima (1998:284), “a análise dos 

fenómenos de participação na escola exige, porém, que se transite do plano das orientações 

                                                 
239 Ponto 3.1.3 do Pacto Educativo para o Futuro (ME, 1996). 
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para o plano da acção e se considere a participação praticada em contexto escolar”. 

Praticamente um quarto de século depois do 25 de Abril, pode finalmente afirmar-se que 

existe uma legislação minimamente coerente sobre a participação dos pais (Silva, 

2003:157). 

Como podemos verificar as tendências legislativas apontam para “um crescendo 

que parte de um grau zero até se chegar à representação dos encarregados de educação, 

com direito a voto, em vários órgãos das escolas” (Silva, 1994:308). 

 

3.3. As Associações de Pais e a Componente de Apoio à Família 
 

O principal fundamento da participação dos pais e encarregados de educação na 

direcção da comunidade educativa é serem eles, por direito natural e por lei, os primeiros 

responsáveis pela educação dos filhos. O surgimento das associações de pais e 

encarregados de educação advém desta perspectiva.  

As associações de pais têm por finalidade assegurar a defesa e a efectivação dos 

direitos e dos deveres que cabem aos pais e encarregados de educação, relativamente à 

educação dos educandos, participando responsavelmente nessa educação (Reimão, 

1997:159). 

 “Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações 

de efectiva colaboração com a comunidade”240 é um objectivo da Lei-Quadro. Sendo a 

educação pré-escolar complementar da acção educativa da família, é importante assegurar 

a articulação entre o jardim-de-infância e as famílias, no sentido de encontrar as respostas 

mais adequadas para as crianças. 

Porque os pais são os principais responsáveis pela educação das crianças, têm o 

direito de contribuir para a resposta educativa que desejam para os seus filhos. Assim, os 

Pais/EE podem colaborar no processo educativo do seu filho/educando, cooperando em 

actividades do jardim-de-infância e participando nos seus órgãos representativos e 

associativos. Também lhes é garantida a participação na elaboração do projecto educativo 

do estabelecimento241, bem como dar parecer sobre o horário de funcionamento, participar 

                                                 
240  Alínea i), do art.º 10.º, da Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro. 
241“ O Projecto Educativo do Estabelecimento deverá explicitar, de forma coerente, valores e intenções 
educativas, formas previstas para concretizar esses valores e intenções (estratégias globais, horários, 
actividades colectivas, etc.) e os meios da sua realização” (ME, 1997b:43). 
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em regime de voluntariado e, sob a orientação da direcção pedagógica, em actividades 

educativas de animação e de atendimento (Lei n.º 5/97 e Decreto-Lei n.º 147/97).  

A elaboração do projecto educativo do estabelecimento deverá envolver todos os 

adultos que exercem um papel na educação das crianças: educador, pais, pessoal auxiliar, e 

porque o projecto deve ter em conta o meio social em que vivem as crianças e famílias, há 

vantagens em que inclua a participação de outros parceiros da comunidade, tais como, 

autarcas e outros serviços e instituições locais, com o objectivo de proporcionar às crianças 

e às famílias uma resposta educativa adequada aos interesses e necessidades dos mesmos.  

“A participação dos diferentes intervenientes nem sempre é directa, podendo 

realizar-se através dos seus representantes. A existência de uma associação de pais 

formalmente constituída, poderá facilitar a escolha de representantes e favorecer uma 

maior ligação com os outros pais” (Ministério da Educação, 1997b:43). Estas associações 

podem desenvolver diversas iniciativas ao nível da componente lectiva e da componente de 

apoio à família. Os pais podem, eventualmente, participar em actividades educativas 

planeadas pelo educador e pelo grupo (como por exemplo, contar histórias, falar da sua 

actividade profissional, entre outros).  

A relação entre famílias e jardim-de-infância assume uma importância particular, 

devendo ser o mais próxima possível, no caso da componente de apoio à família, e sendo 

este serviço social do seu interesse, deverão ser eles os colaboradores privilegiados para 

encontrarem as melhores respostas para as necessidades do seu filho. Os pais e 

encarregados de educação têm um papel importante nas decisões sobre a componente de 

apoio à família, como tal, a participação dos pais nas actividades educativas e de animação 

sócio-educativa é indispensável.  

Há casos em que são as associações de pais os responsáveis pela implementação e 

dinamização das actividades da CAF. No entanto, é de referir que nesta situação o director 

do estabelecimento de educação pré-escolar continua a ser o responsável por este serviço. 

A componente de apoio à família é muito importante para as famílias uma vez que 

responde a uma necessidade das mesmas. O facto dos horários dos pais não serem 

compatíveis com o horário do jardim-de-infância da rede pública leva a que haja 

necessidade de o jardim-de-infância garantir um serviço de guarda e cuidados infantis para 

além das cinco horas lectivas. A legislação realça o facto dos pais participarem na criação e 

organização da CAF. A circular n.º 17/98 refere que “na organização das actividades de 
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apoio à família devem ser co-responsáveis todos os intervenientes – educadores, 

pais/encarregados de educação e autarquias”. 

Como co-responsáveis, os pais/encarregados de educação têm um papel importante 

nas decisões da componente de apoio à família, devendo participar activamente. Recursos 

materiais e humanos, tipos de actividade e espaços são respostas que os pais e a 

comunidade ajudarão a encontrar. Os pais poderão arranjar formas de enriquecer e 

aprofundar esta componente de apoio à família. A troca e a reflexão de experiências 

permitirão uma resposta às crianças muito mais qualificada: “ É na medida em que os pais 

se integram na escola como co-educadores que devem participar nas estruturas formais e 

informais de gestão quotidiana da escola” (Barroso, 1995b:26). 

 O Ponto 5 da Portaria n.º 583/97 de 1 de Agosto, refere que quando os 

estabelecimentos de educação pré-escolar não dispõem de estrutura física que ofereça as 

condições necessárias para a concretização do prolongamento de horário, cabe ao director 

pedagógico, bem como aos pais e encarregados de educação procurar soluções alternativas, 

salvaguardando sempre o bem estar das crianças242. 

As decisões relativas à componente de apoio à família não dizem apenas respeito a 

cada educador e ao seu grupo, implicam todo o estabelecimento ou vários estabelecimentos 

educativos sendo, por isso, de natureza organizacional. 

 

 

                                                 
242 De acordo com o ponto 6, da Portaria n.º 583/97 de 1 de Agosto “o desenvolvimento das soluções 
alternativas referidas no número anterior depende de autorização dos serviços regionais competentes, 
mediante proposta do director pedagógico do estabelecimento de educação pré-escolar”. 
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A METODOLOGIA NUM ESTUDO DE CASO 

 
 
 
 
 
 
 
 

“O mundo está cheio de respostas 
 o que demora é o tempo das perguntas”. 

 
José Saramago,  

Memorial do Convento (1982) 
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Introdução 
  

Se numa primeira fase deste trabalho, destinada à fundamentação teórica do objecto 

em estudo, foi feito o enquadramento e aprofundamento do mesmo, no sentido de 

responder às questões que foram colocadas no início da investigação, impõe-se agora 

escolher a metodologia a adoptar, tendo em conta o estudo empírico que pretendemos levar 

a cabo. 

Assim, a segunda parte deste trabalho foi dividida em dois capítulos: o primeiro, 

destinado à abordagem metodológica, procurámos enquadrar e fundamentar o método de 

recolha de informação, de análise qualitativa, relatar os procedimentos, caracterizar o 

contexto de estudo, bem como o tratamento da informação recolhida. O segundo diz 

respeito à apresentação dos resultados, cuja discussão e considerações finais são respostas, 

tendo em conta os limites do estudo e salvaguardando que apenas a este se referem.  

É de referir que não pretendemos transpor para outros contextos, nem sequer 

generalizar eventuais conclusões obtidas neste trabalho: “Cada investigação é um caso 

único que o investigador só pode resolver recorrendo à sua própria reflexão e ao seu bom 

senso” (Quivy e Campenhoudt, 1992:159). 

Pretendemos, nos contextos de estudo, obter alguns dados relativamente à 

participação das associações de pais na organização e funcionamento da componente de 

apoio à família. 

Para fundamentar este capítulo, parece-nos importante clarificar os conceitos de 

metodologia, método e técnica de investigação. Estes conceitos surgem algumas vezes com 

imprecisões, sendo no entanto, a sua utilização capaz de, segundo Pardal e Correia 

(1995:19), “revelar os procedimentos conducentes à aquisição do conhecimento 

científico”. 

Consideramos que a metodologia é a lógica dos procedimentos científicos capazes 

de ajudar a explicar, não só os resultados da investigação, como também o próprio 

processo de construção do estudo empírico. Surge, portanto, associada à “ciência que 

estuda os métodos científicos como as técnicas de investigação” (Pardal e Correia, 

1995:10).  

As metodologias indicam caminhos a percorrer por uma investigação, 

desembocando em conhecimentos estruturados à luz de uma matriz teórica. 
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Podemos considerar a metodologia como “a análise sistemática e crítica dos 

pressupostos, princípios e procedimentos lógicos que moldam a investigação de 

determinados problemas sociológicos” (Lima, 1981:10). Esta definição permite-nos estar 

atentos à metodologia a utilizar e estabelecer a estratégia de pesquisa que nos ajude a 

sistematizar e a organizar a recolha de dados e a obtenção de resultados através de técnicas. 

A metodologia é a organização das práticas de uma investigação que se sucedem, 

desde a formulação das questões iniciais até chegar a conclusões fiáveis e consonantes com 

os objectivos iniciais (Rodrigues, 2006:118). 

Relativamente ao método, Pardal e Correia (1995:10) referem que este se entende 

como sendo “um conjunto de operações, situadas a diferentes níveis, que têm em vista a 

consecução de objectivos determinados. Corresponde a um corpo orientador da pesquisa 

que, obedecendo a um sistema de normas, torna possíveis a selecção e a articulação de 

técnicas, no intuito de se poder desenvolver o processo de verificação empírica”. Trata-se, 

portanto, de um conjunto de procedimentos que permitem ao investigador seleccionar as 

técnicas mais adequadas. 

Segundo Good e Hatt (1979:8), o método “é a aplicação dos fundamentos da 

ciência ao campo da sociologia”. 

A grande diversidade de temas de estudo que constituem abordagem para a 

sociologia coloca a necessidade e utilização de métodos igualmente diversificados, de 

forma a responder às especificidades de cada problema e aos objectivos de cada estudo. 

Assim, podemos dizer que “os métodos não são mais do que formalizações particulares do 

procedimento, percursos diferentes concebidos para estarem mais adaptados aos 

fenómenos ou domínios estudados” (Quivy e Campenhoudt, 1992:23). 

 
 1. Metodologia Qualitativa 

 

Tendo como objectivo compreender a realidade social dos indivíduos, grupos e 

culturas e tendo por base uma abordagem interpretativa da realidade social, a investigação 

qualitativa revela-se uma forma de estudo da sociedade centrada na forma como as pessoas 

interpretam e dão sentido não só às suas experiências, mas também ao mundo em que 

vivem, permitindo, desta forma, a análise de conceitos relativos a sentimentos e emoções e 

a forma como estes são vividos pelas pessoas. 
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As pesquisas qualitativas são, na sua grande maioria, voltadas para a descoberta, a 

identificação, a descrição aprofundada e a criação de explicações, tendo sempre como 

objectivo a procura do significado e da intencionalidade dos actos existentes nas relações 

sociais e nas estruturas sociais, daí a grande importância do processo vivido. 

O termo investigação qualitativa “agrupa diversas estratégias de investigação que 

partilham de determinadas características. Os dados recolhidos são designados por 

qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, 

locais e conversas (...). As questões a investigar não se estabelecem mediante a 

operacionalização de variáveis, sendo, outras sim, formuladas com o objectivo de 

investigar os fenómenos em toda sua complexidade e em contexto natural” (Bogdan e 

Biklen, 1994:16).   

Segundo Lessard-Hérbert, Goyette e Boutin (1994), “A expressão investigação 

qualitativa tende, pois, a ser considerada como uma expressão genérica que remete quer 

para o tipo de dados produzidos por uma investigação quer para os métodos ou postulados 

que lhes estão associados”. 

A metodologia qualitativa procura, ainda, a globalidade, a compreensão dos 

fenómenos, estudando “a realidade sem a fragmentar e sem a descontextualizar, ao mesmo 

tempo que se parte sobretudo dos próprios dados, e não de teorias prévias, para as 

compreender ou explicar” (Almeida e Freire, 2003:101-102). 

Ainda segundo Bogdan e Biklen (1994:47-51), a investigação qualitativa contém 

cinco características: “A fonte directa dos dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal; é descritiva; os investigadores qualitativos 

interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; os 

investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; o 

significado é de importância vital na abordagem qualitativa”.  

Tendo também como objectivo compreender a realidade social dos indivíduos, 

grupos e culturas e tendo por base uma abordagem interpretativa da realidade social, a 

investigação qualitativa revela-se uma forma de estudo da sociedade centrada na forma 

como as pessoas interpretam e dão sentido não só às suas experiências, mas também ao 

mundo em que vivem, permitindo, desta forma, a análise de conceitos relativos a 

sentimentos e emoções e à forma como estes são vividos pelas pessoas. 
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 Embora na abordagem qualitativa não existam regras metodológicas fixas e 

totalmente definidas, existem estratégias e abordagens de recolha de dados que não 

deverão ser confundidas com a ausência de metodologia ou com arbitrariedade. 

As pesquisas qualitativas são, na sua grande maioria, voltadas para a descoberta, a 

identificação, a descrição aprofundada e a criação de explicações, tendo sempre como 

objectivo a procura do significado e da intencionalidade dos actos existentes nas relações 

sociais e nas estruturas sociais, daí a grande importância do processo vivido. 

Nesta linha, é predicado do investigador observar as pessoas e as interacções entre 

elas, participando em actividades, entrevistando pessoas, conduzindo histórias de vida ou 

estudos de caso e/ou analisando documentos já existentes. 

Tendo em conta o objecto de estudo já enunciado, optámos por uma abordagem 

qualitativa, na medida em que esta nos permite descrever e interpretar, de forma 

aprofundada, a realidade que elegemos como objecto de estudo. Tal como referem Bogdan 

e Biklen (1994:11), trata-se de “uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, 

a indução, a teoria fundamentada e o estudo de percepções pessoais”.  

 

 2. O Estudo de Caso como Opção Metodológica 
 
A investigação qualitativa é caracterizada pela multiplicidade de métodos e técnicas 

utilizados, dada a cada vez maior complexidade das sociedades contemporâneas. 

Como afirmam Pardal e Correia (1995:10), “o método é seleccionado e 

(re)inventado em função dos objectivos da investigação”, ou seja, cada estudo procurará o 

método que melhor se adeqúe à sua finalidade. 

Tendo em consideração que este é o nosso primeiro trabalho de investigação, fomos 

alertados para o facto de que uma das tarefas mais difíceis para quem se propõe realizar 

uma investigação qualitativa em educação, é proceder à escolha de metodologias e 

instrumentos de análise adequados aos fins propostos e à explicação do fenómeno social 

em referência. Após alguma pesquisa bibliográfica e alguns contactos pessoais informais, 

tomámos as decisões metodológicas do nosso estudo. 
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Assim, a escolha do método que servirá de suporte à nossa investigação consiste 

num estudo de caso243. Um estudo de caso implica um contexto, sendo no nosso caso um 

concelho que designámos ficticiamente por Concelho do Mar. Uma das características que 

nos parece fundamental neste tipo de estudo é que o caso seja bem delimitado e toda a 

dinâmica da investigação aconteça ao seu redor. Também Pardal e Correia (1995:23) se 

referem ao estudo de caso como “estudos que correspondem a um modelo de análise 

intensiva de uma situação em particular” ou, como referem Lüdke e André (1986:19), num 

estudo de caso “o pesquisador procura revelar a multiplicidade de dimensões presentes 

numa determinada situação ou problema, focalizando-a como um todo”. 

O estudo de caso, visa retratar a realidade de forma completa e profunda, 

procurando revelar a multiplicidade de dimensões presentes na situação de estudo, 

focalizando-a como um todo. São estudos que procuram compreender as estratégias dos 

actores individuais e colectivos no contexto em que se situam. O contexto será, segundo 

Canário, Rolo e Alves, (1997:109-110), “Um sistema de acção colectiva em que os actores 

têm capacidade de definir e redefinir as “regras do jogo colectivo” de onde resultam 

factores de contingência marcados pela imprevisibilidade”. 

 Uma das grandes vantagens do estudo de caso consiste no facto de permitir ao 

investigador a possibilidade de se focar num caso específico ou situação e de identificar, 

ou tentar identificar, os vários processos interactivos em curso. Tais processos podem 

permanecer ocultos num estudo de maior dimensão, mas poderão ser fulcrais para o 

sucesso ou fracasso de sistemas ou organizações (Bell, 1993:23).  

A escolha do método terá que ter em conta o objecto de estudo, isto é, o que se 

pretende pesquisar, que sujeitos constarão do estudo e em que condições serão recolhidos 

os dados. Deste modo, julgamos que o estudo de caso se adequa ao nosso objecto de 

estudo. Isto porque, tendo em conta a necessidade de todos os estabelecimentos de 

educação pré-escolar promoverem e implementarem a componente de apoio à família, 

temos como principal objectivo compreender o papel das associações de pais no Concelho 

do Mar, na organização, funcionamento e gestão desta mesma componente, indagando se o 

facto destas associações não existirem, a componente de apoio à família é ou não 

implementada.  

                                                 
243 “Um método de investigação social que consiste numa análise intensiva, em amplitude (perspectiva 
histórica do fenómeno analisado) e profundidade (focando os múltiplos aspectos de um fenómeno), de um ou 
muitos casos” (Dicionário de Sociologia, 2002:146). 
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 3.Técnicas de Investigação  
 

Após a escolha do método, é necessário vermos as técnicas que melhor servem esse 

método. Não podemos esquecer que “as técnicas compreendem procedimentos específicos 

com os quais os sociólogos obtêm e ordenam os seus dados antes de manipulá-los lógica e 

estatisticamente” (Good e Hatt, 1979:8). Assim sendo, devemos ter em conta que “há 

necessidade não só de conhecer as técnicas mas também a lógica que as sustenta” (Selltiz, 

Jahoda, Deutsch e Cook, 1965:21). De acordo com estes autores “as técnicas são as 

ferramentas de trabalho”. 

Pardal e Correia (1995:10) referem que “as técnicas nunca configuram um corpo 

orientador de investigação nem um plano de trabalho sobre a mesma, mas somente um 

instrumento para a realização daquele”. 

Neste modo de investigação, o processo de recolha de dados pressupõe um carácter 

“fluido e aberto”, isto é, o processo de recolha de dados resulta em grande medida das 

interacções que se vão estabelecendo entre investigadores e participantes (Canário, Rolo e 

Alves, 1997:110). 

Partindo do princípio que a técnica será um modo de operacionalizar o método 

escolhido, foi no seguimento da opção da modalidade de estudo de caso que surgiram as 

escolhas das técnicas e instrumentos a utilizar no processo de recolha de informação. Uma 

vez que pretendemos analisar qual o papel das associações de pais na organização da 

componente de apoio à família, entendemos ser adequado, para a continuidade do nosso 

estudo, ouvir os vários intervenientes neste processo. Assim sendo, decidimos recorrer ao 

inquérito por entrevista e à análise documental.  

Segundo Ludke e André (1986:25), as principais técnicas utilizadas pelo estudo de 

caso para recolha de dados são: observação; entrevista e análise documental. 

 A observação é uma das mais antigas técnicas de recolha de dados das ciências 

sociais, complementada por alguns meios rudimentares. Actualmente esta técnica é 

acompanhada por meios aperfeiçoados (Pardal e Correia, 1995:49). Contudo, a maneira 

como cada pessoa observa, e as ilações que retira dessa observação, dependem da história 

pessoal de cada um e da sua bagagem cultural (Ludke e André, 1986: 25). 
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 3.1 A entrevista 
 

A entrevista, por sua vez, afigura-se como sendo um dos processos mais directos 

para a obtenção de informações sobre determinado fenómeno. Esta baseia-se num conjunto 

de questões que são formuladas às pessoas que estejam de alguma forma envolvidas no 

fenómeno. Nestas entrevistas, as pessoas reflectirão os seus interesses e percepções, e 

considerando que cada pessoa tem a sua própria forma de interpretar a realidade, as 

entrevistas proporcionam um vasto leque de percepções sobre o fenómeno (ou mesmo 

ausência do mesmo) proporcionando assim uma base para a sua interpretação (Tuckman, 

2005: 517). 

Bogdan e Biklen (1984:134) referem que a entrevista consiste numa conversa 

intencional, geralmente entre duas pessoas, dirigida por uma das pessoas, com o objectivo 

de obter informações sobre a outra. Pardal e Correia (1995:64) chamam a atenção para a 

necessidade de uma preparação muito cuidadosa dos entrevistadores, tanto ao nível dos 

conhecimentos do assunto tratado, como dos comportamentos face ao entrevistado. 

 A entrevista, segundo Pardal e Correia (1995:65-66), pode ser de dois tipos: 

entrevista estruturada e não estruturada. Aparece ainda uma variante no limite destes dois 

tipos que é a entrevista semi-estruturada que, nem é inteiramente livre e aberta, nem 

orientada por um leque inflexível de perguntas estabelecidas à priori. 

 Entrevista estruturada – aquela que é pormenorizadamente organizada, desde a 

formulação das questões à sua sequencialidade e linguagem utilizada. Este tipo de 

entrevista, apesar de apresentar rigor a nível técnico implica, da parte do entrevistador e do 

entrevistado, uma certa limitação na sua liberdade de actuação, ou seja, o entrevistador 

segue religiosamente o guião da entrevista e o entrevistado só deve responder unicamente 

ao que lhe é perguntado. 

 Entrevista não-estruturada – é o tipo de entrevista em que existe uma maior 

liberdade de actuação. A entrevista surge assim mais como um diálogo entre o 

entrevistador e o entrevistado, embora o entrevistador não possa induzir as respostas do 

entrevistado. Este tipo de entrevistas pode surgir sobre duas formas: a entrevista não – 

dirigida (há uma conversa que flui livremente) e a entrevista dirigida (a conversa apesar de 

fluir livremente gira em torno de um tema). 

 Entrevista semi-estruturada – trata-se de uma entrevista que estabelece um ponto 

intermédio entre as anteriores, no fundo o entrevistador guia-se por um conjunto de 
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perguntas que vão sendo colocadas ao entrevistado à medida que a conversa avança, sem 

que para isso tenham de seguir uma linha orientadora estática. As questões são colocadas, 

oportunamente, à medida que a conversa evolui. 

Quivy e Campenhoudt (1992:194) referem-se à entrevista semi-estruturada como 

“semidirectiva” ou “semidirigida” e dizem que neste tipo de entrevistas “o investigador 

dispõe de uma série de perguntas-guias, relativamente abertas, a propósito das quais é 

imperativo receber uma informação da parte do entrevistado. Mas não colocará 

necessariamente todas as perguntas na ordem em que as anotou. (…) Tanto quanto possível 

‘deixará andar’ o entrevistado para que este possa falar abertamente, com as palavras que 

desejar e na ordem que lhe convier”. 

 A opção por um ou outro dos modelos de entrevista apresentados, ou por outras 

modalidades que o investigador possa construir, depende, entre outros factores, do objecto 

de estudo e das características da população alvo. 

A nossa opção pela entrevista prende-se com o facto desta técnica permitir recolher 

dados que de outra forma seria difícil. As vantagens podem ser consideradas as seguintes: 

obtenção de uma informação mais rica e não exigência de um informante alfabetizado, 

bem como a sua adaptabilidade. Bell (2002:118) menciona que “Um entrevistador 

habilidoso consegue explorar determinadas ideias, testar respostas (…) A forma como cada 

resposta é dada (o tom de voz, a expressão facial) (…) pode fornecer informações que uma 

resposta escrita nunca revelaria”. 

A entrevista, por sua vez, afigura-se como sendo um dos processos mais directos 

para a obtenção de informações sobre determinado fenómeno. Estas baseiam-se num 

conjunto de questões que são formuladas às pessoas que estejam de alguma forma 

envolvidas no fenómeno.  

É claro que também têm inconvenientes. As entrevistas consomem muito tempo 

(Bell, 2002:118), limitam a recolha de informação e também impedem a sua aplicação a 

grandes universos (Pardal e Correia, 1995:64). 

No nosso estudo, optámos pela entrevista semi-estruturada, porque através dela 

pudemos orientar o diálogo e possibilitar aos entrevistados manifestar a sua opinião de 

forma aberta. A entrevista permitiu a recolha de informações que de outra forma seriam 

difíceis de obter. Também o universo de respondentes era relativamente pequeno para 

optar por outra técnica. 
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A construção do guião teve por base os objectivos do estudo e funcionou apenas 

como orientação, tendo existido flexibilidade ao longo das entrevistas. A ordem do guião 

nem sempre foi conseguida uma vez que em determinados momentos nos conduzíamos 

pelo entrevistado que ia respondendo a outras questões do guião, sem que estas tivessem 

sido formuladas. Sobre a flexibilidade da entrevista semi-estruturada, Pardal e Correia 

(1995:65) salientam, “o entrevistador possui referencial de perguntas-guia, suficientemente 

abertas, que serão lançadas à medida do desenrolar da conversa, não necessariamente pela 

ordem estabelecida no guião (…) deseja-se que o discurso do entrevistado vá fluindo 

livremente”. 

Nas entrevistas também houve momentos em que os entrevistados se desviavam 

das questões realizadas pelo entrevistador. “A intervenção do entrevistador tem como 

finalidade encaminhar a comunicação para os objectivos da entrevista, sempre que o 

discurso se desvie das intenções da investigação” (Pardal e Correia, 1995:66).  

No decorrer da entrevista, o entrevistador tem um papel fundamental, sendo 

necessário que saiba dosear a sua intervenção de forma a não influenciar as respostas nem 

desmoronar a entrevista. 

As entrevistas foram realizadas individualmente a um membro da Autarquia; a 

representantes dos Agrupamentos de Escolas, a responsáveis dos conselhos executivos pela 

Educação Pré-Escolar; a presidentes das Associações de Pais e a Educadores de Infância. 

Durante as entrevistas foi possibilitado a todos os entrevistados que manifestassem a sua 

opinião de forma aberta. Usámos gravação e todas as entrevistas foram transcritas. No 

presente trabalho, apresentamos apenas a transcrição das opiniões mais significativas para 

o estudo. 

Nesta metodologia, o investigador recorre a uma variedade de informações, 

codificadas em diferentes momentos, em situações variadas e com uma diversidade de 

informantes. Com esta multiplicidade de informações estas poderão cruzar-se e descobrir 

novos dados ou afastar hipóteses. 

Neste modo de investigação, o processo de recolha de dados resulta em grande 

medida das interacções que se vão estabelecendo entre investigadores e participantes. 

Interessa não apenas recolher uma grande quantidade de dados, mas sim dados com 

qualidade, que possam proporcionar solidez ao objecto de estudo. 
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 3.2 Tratamento de Dados das Entrevistas: Categorização  
 

Neste ponto julgamos primordial fazer referência à análise de conteúdo por se tratar 

de “uma das técnicas mais comuns na investigação empírica realizada pelas diferentes 

ciências humanas e sociais (Vala, 1986:101) e “uma técnica de tratamento de informação” 

(Vala, 1990:104).  

Para Bardin (1977:31), “A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de 

descrição das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a interferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens”. 

Vala (1990:104) considera importante a descrição dos dados obtidos, mas estes 

devem ser interpretados e deve-se-lhes atribuir sentido, ou seja, devem ser feitas 

inferências: “A análise de conteúdo permite inferências sobre a fonte, a situação em que 

esta produziu o material objecto de análise, ou até, por vezes, o receptor ou destinatário das 

mensagens. A finalidade da análise de conteúdo será pois efectuar inferências, com base 

numa lógica explícita, sobre as mensagens cujas características foram inventariadas e 

sistematizadas”.  

Podemos verificar que a análise de conteúdo é uma técnica que possibilita ao 

investigador apresentar dados, interpretá-los e apresentar algumas deduções na sua leitura. 

Vala (1990:106) menciona que a análise de conteúdo pode ser uma vantagem em 

algumas investigações empíricas, uma vez que muitas vezes funciona como uma técnica 

“não obstrutiva”. Contudo, a investigação empírica debate-se com um problema quando se 

trata de recorrer a indivíduos como fonte de informação. Por isso, é essencial saber que, 

“em tais condições as respostas são afectadas por um certo número de enviesamentos, pelo 

menos potenciais, decorrentes da consciência que os sujeitos têm de que estão a ser 

observados ou testados, dos constrangimentos associados ao papel do entrevistado ou 

respondente, da interacção entrevistador-entrevistado, etc.”. Ainda de acordo com Vala 

(1990:107), a análise de conteúdo tem como vantagem “o facto de poder exercer-se sobre o 

material que não foi produzido com o fim de servir a investigação empírica”. 

Para podermos proceder à análise das entrevistas realizadas, o ponto de partida é a 

organização da informação e posteriormente a categorização.  
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Bardin (1977:117) define categorização como sendo: “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação (…) com os 

critérios previamente definidos. As categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um 

grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos 

caracteres comuns desses elementos”. Esta fase “é um processo de tipo estruturalista e 

comporta duas etapas: o inventário (isolar os elementos) e a classificação (repartir 

elementos, e portanto procurar ou impor uma certa organização às mensagens)” (Bardin, 

1977:118). 

Tendo em conta os objectivos do estudo, e numa primeira fase, pegámos na 

informação contida nas entrevistas, isolámos os dados e codificámo-los segundo um 

código que lhe atribuímos. Ao longo do processo fomos agrupando-os segundo as 

categorias que foram sendo encontradas, contudo os dados foram fornecendo outras 

informações que nos permitiram integrá-los em sub-categorias.  

Numa segunda fase tentámos encontrar pontos convergentes e divergentes que eles 

forneciam. 

Ainda de acordo com Bardin (1977:119), “a categorização tem como primeiro 

objectivo (da mesma maneira que a análise documental), fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos”. Assim, procurámos organizar um quadro 

com as categorias enunciadas, de forma a que a leitura dos dados recolhidos se tornasse 

mais simples e precisa. 

Tendo por base algumas qualidades que devem sobressair nas categorias 

enunciadas por Bardin (1977), devemos no nosso trabalho estar atentos e retirar os dados 

relevantes, deixando de lado os que não interessam. Assim, segundo o autor, um conjunto 

de categorias boas deve possuir: 

- “A exclusão mútua: Esta condição estipula que cada elemento não deve existir em 

mais de uma divisão (…). 

- A homogeneidade: (…) Um único princípio de classificação deve governar a sua 

organização (…). 

- A pertinência: Uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao 

material de análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico definido (…). 
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- A objectividade e a fidelidade: As diferentes partes de um mesmo material, ao 

qual se aplica a mesma grelha categorial, devem ser codificadas da mesma maneira, 

mesmo quando submetidas a várias análises (…). 

- A produtividade: (…) Um conjunto de categorias é produtivo se fornece 

resultados férteis: férteis índices de interferências, em hipóteses novas e em dados 

exactos)” (Bardin 1977:119-120). 

Como pudemos verificar, a organização da informação é essencial para a obtenção 

 de dados. 

 

 3.3. Análise Documental 
 

Quanto à análise documental, enquanto técnica de recolha de informação apresenta-

se, por vezes, como sendo uma trabalho complexo e difícil e que exige da parte do 

investigador uma certa paciência e disciplina. No entanto, a análise documental deve 

obedecer a certas regras como a definição clara do objecto de estudo, a formulação devida 

da hipótese ou hipóteses, a detecção do grau de imparcialidade das fontes e comparar 

apenas o que é passível de ser comparado (Pardal e Correia, 1995:74). 

De acordo com Pardal e Correia (1995:74), “a recolha de informação através de 

documentos é necessária em qualquer investigação e constitui uma tarefa difícil e 

complexa que exige do investigador paciência e disciplina”. 

Os documentos surgem como uma “fonte poderosa” da qual se retiram evidências 

que acabam por fundamentar as afirmações e declarações do investigador. São como que 

uma «fonte “natural”» de informação, que surge de uma forma contextualizada e que 

fornece informações sobre o contexto em estudo. Além disso, a análise documental, 

segundo estas autoras, pode complementar as informações que foram recolhidas por outras 

técnicas (Lüdke e André, 1986:39). 

Assim, pretendemos analisar os documentos institucionais dos Agrupamentos de 

Escolas244, dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar245, da Autarquia246 e das 

                                                 
244 Regulamento Interno, Projecto Educativo e Plano anual de Actividades. 
245 Regimento do Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (caso exista), Actas de Reuniões de Pais e 
Projecto Curricular de Sala. 
246Plano Municipal de Intervenção Educativa, Carta Educativa e o Protocolo de Cooperação. 
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Associações de Pais247. Estes documentos constituem com certeza uma fonte de 

informação essencial a este objecto de estudo.  

 

 4. Design da Investigação 
 

A principal questão neste estudo centrou-se na componente de apoio à família. 

Pretendemos analisar a participação das associações de pais na implementação, 

organização, funcionamento e gestão da componente de apoio à família. 

Os objectivos deste estudo são: 

- Conhecer o enquadramento legal e teórico da componente de apoio à família; 

- Perceber quais as relações existentes entre autarquia, agrupamentos de escolas e 

associações de pais a fim de reflectirmos sobre as dinâmicas existentes entre eles para a 

implementação da componente de apoio à família; 

- Identificar as políticas educativas locais, emergentes destas relações e perceber 

quais os processos formais e informais que se estabelecem; 

- Verificar as funções da autarquia relativamente à educação pré-escolar; 

- Conhecer as relações existentes entre a autarquia e os estabelecimentos de 

educação pré-escolar; 

- Saber a opinião dos autarcas sobre a implementação e a organização da CAF; 

- Verificar qual o papel das associações de pais na componente de apoio à família; 

- Apurar que meios, recursos, coloca a Autarquia à disposição das Associações de 

Pais; 

- Saber como visionam as autarquias a intervenção das Associações de Pais nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar; 

- Verificar como percepcionam os Presidentes dos Conselhos Executivos a 

intervenção das Associações de Pais nos estabelecimentos de educação pré-escolar; 

- Inferir como perspectivam os Educadores de Infância a intervenção das 

Associações de Pais nos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

Neste estudo, gostaríamos ainda de responder a questões como:  

- Estarão as Associações de Pais a colmatar uma lacuna nos estabelecimentos de 

educação pré-escolar? 

                                                 
247 Estatutos da Associação de Pais, Protocolos e Actas. 
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- Encontrar-se-ão as associações de pais a substituírem a escola no que respeita à 

implementação e dinamização da componente de apoio à família?  

- Será que os agrupamentos de escolas e os educadores de infância se demitem das 

suas funções?  

- Quem lidera o processo? A Autarquia? O Agrupamento de Escolas? Os 

Educadores de Infância? As Associações de Pais? 

- Como se processa a relação formal entre os EEPE e as Associações de Pais? 

- Existirão interesses das associações de pais na implementação e organização da 

componente de apoio à família? 

Tendo em vista atingir os objectivos a que nos propusemos e enquadrada 

teoricamente a problemática na qual o estudo se insere, avançámos para a análise de uma 

situação concreta, de forma a poder analisá-la, interpretá-la e compreendê-la. Como já 

referimos, considerámos que a forma mais pertinente de o fazer seria através da realização 

de um estudo de caso.  

Tendo em conta o que caracteriza um estudo de caso e a necessidade de recolha de 

dados, recorremos à análise documental e ao inquérito por entrevista. 

 Também, para satisfazermos os objectivos a que nos propusemos, optámos por 

realizar o estudo num concelho da Região Centro. 

 A opção por este concelho, que como já referimos, iremos denominar de Concelho 

do Mar, deveu-se, essencialmente, ao facto de o conhecermos e termos algum contacto 

pessoal, o que, em nosso entender, constitui um aspecto facilitador da nossa integração no 

contexto de investigação, bem como no estabelecimento do primeiro contacto com alguns 

informadores privilegiados e, também, porque no concelho se verifica a existência e a 

participação de associações de pais na organização, funcionamento e gestão da 

componente de apoio à família. 

Com a finalidade de encontrar respostas às questões já mencionadas, foram 

construídos quatro guiões diferentes: (Anexo III) guião para a entrevista ao representante 

da autarquia, (Anexo IV) guião dirigido aos conselhos executivos dos agrupamentos de 

escola do Concelho do Mar, (Anexo V) guião conduzido aos educadores de infância e, por 

último, (Anexo VI) guião conducente aos presidentes das associações de pais. 

Construímos a amostra da entrevista recorrendo àqueles que considerámos 

informante privilegiado (Libório, 2004:301) ou, como referem Albarello, Digneffe, 
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Hiernaux et al (1997:103), apresentam um “carácter exemplar”. Assim, de entre as várias 

educadoras de infância da rede pública do Concelho do Mar, tivemos a preocupação de 

seleccionar uma de cada agrupamento de escolas, todas elas com associações de pais a 

organizarem a componente de apoio à família. Relativamente à selecção da associação de 

pais248, tivemos em conta a sua localização (meio urbano/rural), a sua dimensão 

(pequena/grande) bem como a quem se dirige a componente de apoio à família (crianças da 

educação pré-escolar ou crianças do pré-escolar e do 1.º CEB). 

Quanto ao representante do órgão de gestão do agrupamento, todos os presidentes 

dos agrupamentos de escolas referiram que a entrevista deveria ser realizada à vice-

presidente, uma vez que esta é a responsável pela educação pré-escolar, isto porque era o 

informante privilegiado (Libório, 2004:301). Na autarquia, seleccionámos o elemento 

responsável por todo o processo da implementação, organização, funcionamento e gestão 

da componente de apoio à família, o assessor do presidente da autarquia. 

Assim, preocupámo-nos em construir uma amostra diversificada que nos 

proporcionasse dados importantes para o estudo em causa. 

Relativamente à selecção das pessoas interrogadas, Albarello, Digneffe, Hiernaux 

et al (1997:103) referem-se à construção da amostra de um estudo qualitativo dizendo que 

“a questão da representatividade, no sentido estatístico do termo, não se coloca. O critério 

que determina o valor da amostra passa a ser a sua adequação aos objectivos da 

investigação, tomando como principio a diversificação das pessoas interrogadas e 

garantindo que nenhuma situação importante foi esquecida. Nesta óptica, os indivíduos não 

são escolhidos em função da importância numérica da categoria que representam, mas 

antes devido ao seu carácter exemplar”.  

As entrevistas foram formalmente organizadas através de um contacto prévio com 

os entrevistados, efectuado directamente por nós. Nesse contacto, estabeleceu-se a data, a 

hora, o local da realização das entrevistas, assim como foram explicados os objectivos do 

nosso estudo, garantindo o anonimato. “Os participantes devem ser, por razões óbvias, 

devidamente informados e explicitar o seu consentimento” (Almeida e Freire, 2003:218). 

Sobre a marcação das entrevistas, Bell (2002: 125), refere o seguinte: “deverá apresentar-

                                                 
248 É de referir que no caso da associação de pais do agrupamento de escolas A3, a presidente é também 
educadora de infância do mesmo Agrupamento de Escolas, no entanto, foi apenas entrevistada na qualidade 
de presidente da associação de pais. Esta associação tem uma particularidade porque não é associação de pais 
de uma escola, mas sim da comunidade. 
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se e explicar sempre o objectivo da sua investigação, mesmo que tenha enviado uma carta 

oficial introdutória249. Seja bem claro quanto ao uso que fará da informação e verifique se 

as citações e pontos de vista têm de ser anónimos ou se os seus autores têm de ser 

identificados”. Também, quando se combinar o encontro, devemos dizer o tempo que a 

entrevista durará e esforçarmo-nos por cumprir esse tempo.   

Ao todo fizemos dez entrevistas. As entrevistas realizadas aos educadores de 

infância foram efectuadas no próprio Jardim-de-infância, as do vice presidente do conselho 

executivo também foram realizadas na EB onde se situa o agrupamento de escolas, a do 

assessor da autarquia foi realizada na autarquia e as realizadas à presidente da associação 

de pais, uma foi realizada no local de trabalho, outra no local onde se realiza a componente 

de apoio à família e outra na escola do 1.º CEB. 

As entrevistas foram realizadas entre Abril e Maio de 2007, sem uma ordem prévia 

estabelecida mas de acordo com as disponibilidades dos entrevistados. Quisemos apenas 

que a última se realizasse com o representante da autarquia. A duração das entrevistas 

variou entre treze minutos e uma hora. Todas as entrevistas foram gravadas com o 

consentimento prévio e explícito dos participantes. 

A entrevista que desenvolvemos com os diferentes entrevistados realizou-se de 

forma flexível, não sendo feita de acordo com a sequência rígida dos tópicos do guião, 

permitimos aos entrevistados a oportunidade de moldar o seu conteúdo, falando livremente 

sobre os assuntos por nós questionados. Bogdan e Biklen (1994:135) referem que “a maior 

parte das entrevistas começam por uma conversa banal. Os tópicos podem passar pelo 

futebol ou pela cozinha. (…) Em situações em que não conhece o sujeito terá 

provavelmente que quebrar o gelo inicial”. 

Para a estruturação das entrevistas do presente estudo, os agrupamentos de escolas 

foram numerados de forma aleatória, utilizando a letra A e respectivo número, sendo 

organizadas em função do agrupamento a que pertence o entrevistado. Além disso, 

consoante o cargo e nível de ensino de cada um, foram encontradas siglas para 

denominação de cada entrevista, para uma identificação inequívoca, tal como consta no 

quadro n.º 5. 

 

 

                                                 
249 Apenas foi enviada carta introdutória ao presidente da autarquia. 
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Quadro n.º 5 – Siglas utilizadas para denominação de cada uma das dez entrevistas 

 

Agrupamento 
Vice-presidente do 

Conselho Executivo 

Educador de 

Infância 

Presidente da 

Associação de Pais 

A1 VP1 EI1 AP1 

A2 VP2 EI2 AP2 

A3 VP3 EI3 AP3 

 

 Para além destas siglas acrescentamos a sigla CM, referente à entrevista realizada 

ao representante da autarquia. Aquando da análise de dados, antecedemos todas estas siglas 

com a sigla E que se refere a entrevista (como exemplo EVP1- Entrevista à vice-presidente 

do concelho executivo do agrupamento 1). 

Tão rapidamente quanto nos foi possível, fizemos as transcrições das entrevistas 

gravadas. Para melhor organização dos dados recolhidos e tendo por base os objectivos do 

estudo, as questões investigadas e a informação obtida, foram criadas categorias e 

subcategorias. Na definição das categorias tivemos em conta os seguintes aspectos: o 

enquadramento teórico e objectivos do estudo e o conteúdo das entrevistas. Seguidamente, 

construímos uma grelha250 que nos serviu de suporte à análise de conteúdo de cada uma 

das entrevistas. Á medida que íamos analisando as entrevistas, iam surgindo novas 

subcategorias, que adicionámos às já definidas anteriormente. Lüdke e André (1986:42) 

referem que “a construção de categorias não é tarefa fácil. Elas brotam, num primeiro 

momento, do arcabouço teórico em que se apoia a pesquisa. Esse conjunto inicial de 

categorias, no entanto, vai ser modificado ao longo do estudo, num processo dinâmico de 

confronto constante entre teoria empiria, e o que origina novas concepções e, 

consequentemente, novos focos de interesse” Tendo em conta os objectivos do estudo e 

através da análise das entrevistas preenchemos a grelha em anexo II.  

Relativamente à análise documental, a consulta de documentos adquiriu, na 

organização e desenvolvimento do estudo, um papel de extrema importância. Foi-nos 

possível tomar conhecimento de assuntos que não foram abordados pormenorizadamente 

nas entrevistas. Procedemos à análise documental de: legislação, actas dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar, projectos curriculares de sala, projectos 

                                                 
250 Anexo I 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 201

educativos, regulamentos internos dos agrupamentos de escolas, estatutos das associações 

de pais, regimentos da componente de apoio à família, acordos de cooperação da 

associação de pais com a autarquia, Plano Municipal de Intervenção Educativa (PMIE), 

actas dos Conselhos Municipais de Educação (CME) e Carta Educativa da Autarquia251. 

A apresentação e interpretação dos resultados baseiam-se, essencialmente, na 

opinião dos entrevistados. Assim, no capítulo que se segue procedemos ao levantamento 

dos dados, à sua análise e interpretação a fim de podermos realçar alguns aspectos fulcrais 

para o nosso estudo. 

Tal como já foi referido neste trabalho, o tratamento dos dados recolhidos foi 

consolidado em categorias, por nós definidas. A primeira categoria definida foi: 

organização da componente de apoio à família, seguindo-se, funcionamento da 

componente de apoio à família, gestão e coordenação da componente de apoio à família, 

dificuldades e constrangimentos na implementação da componente de apoio à família e por 

último, o papel das associações de pais na componente de apoio à família. Estas categorias 

dividem-se ainda em subcategorias e vão constituir os pontos principais de análise dos 

dados recolhidos e podem ser consultadas no anexo II do presente trabalho. 

Em termos cronológicos, esta investigação foi desenvolvida no decorrer do ano 

lectivo 2006/2007 correspondendo a realidade analisada àquela que ocorria no Concelho 

do Mar neste ano lectivo. 

 

 

 

                                                 
251 A Carta Educativa da Autarquia está para superior análise e aprovação. 
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CAPÍTULO 6  

A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO 
CONCELHO DO MAR  

 

 

 

 

 
“Cada investigação é um caso único que o investigador só pode resolver 

 recorrendo à sua própria reflexão e ao seu bom senso”.  

 

(Quivy & Campenhoud, 1992:159) 
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 1. Contexto e Caracterização do Estudo  
 

 1.1. Caracterização Histórica e Geográfica do Concelho  
 
 

A referência documental mais antiga do Concelho do Mar remonta aos anos 1000 

Não se sabe ao certo qual o povo que se fixou inicialmente neste concelho. Uns 

atribuem o povoamento a uma colónia grega, outros aos fenícios. Do que não restam 

dúvidas é que já existia no século XI, conforme o atestam referências documentais. 

O Município do Concelho do Mar possui características marcantes que o tornam 

singular e potenciador de desenvolvimento, das quais se destacam: a diversidade e a 

dimensão apelativa das suas condições naturais; as condições geográficas do município (o 

carácter ameno do clima, a planura, a luminosidade, …); a diversidade do tecido produtivo 

(sector empresarial). 

O Concelho do Mar localiza-se na Região Centro de Portugal. Trata-se de um 

concelho constituído por quatro freguesias, que designaremos por freguesia X, Y, Z e W.

  

 1.2. Caracterização Demográfica 
 
A caracterização demográfica do Concelho do Mar, bem como de outro qualquer 

território, tem sido muito facilitada pelos resultados alcançados nas operações censitárias 

levadas a cabo pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que se realizam de dez em dez 

anos. 

O Concelho do Mar é constituído por uma população rondando os 39 000 

habitantes, distribuídos da seguinte forma pelas quatro freguesias: X – 17000, Y – 15000, 

Z – 5000 e W – 2000. Segundo os dados estatísticos a população tem vindo a crescer. 

 Este concelho caracteriza-se por ser um meio misto: envolve zonas piscatórias, 

urbanas e rurais. É de salientar um aumento da população residente de uma forma mais ou 

menos acentuada. 

No que se refere às famílias clássicas residentes segundo a sua dimensão, sabemos 

que das 13 000 famílias registadas no concelho 30% são constituídas por 2 elementos e 

28% são constituídas por 3 elementos. 
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Quadro n.º 6 – População residente com menos de 5 anos, segundo a faixa etária e o 

sexo, em 2001 

  

Concelho do Mar X Y Z W 

Fa
ix

a 
Et

ár
ia

 

To
ta

l 

H M 

To
ta
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H M 

To
ta

l 

H M 

To
ta

l 

H M To
ta

l 

H M 

M
en

os
 

de
 5

 
an

os 2178 1092 1086 800 430 470 950 500 450 310 150 160 100 60 40 

 
 

 1.3. Caracterização Socio-Económica 
 

A maioria da população activa do Município do Concelho do Mar situa-se na 

categoria de trabalhador por conta de outrem. O restante da população distribui-se de 

forma mais ou menos equitativa pelas categorias de trabalhador por conta própria e patrão / 

empregador. 

 

Quadro n.º 7 – Taxas de actividade e desemprego, 1991 e 2001 

 

Taxa de Actividade252 Taxa de Desemprego Unidade Geográfica 

1991 2001 1991 2001 

Concelho do Mar 45 50 6 5 

                                    Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação – 2001 

 

Da análise que se nos presta realizar ao quadro 7, podemos constatar que a taxa de 

desemprego, ao invés da taxa de actividade, diminuiu entre o ano de 1991 e 2001. 

No Concelho do Mar, e segundo os dados da Associação Industrial do Distrito da 

sua localização, 29% da área é agrícola, 39% é urbana, 20% é florestal e, de área destinada 

a outros usos teremos 12%.  

                                                 
252 Taxa de actividade é a relação, em percentagem, entre a população activa e a população total 
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No que toca a empresas, o maior número, do Concelho do Mar, é no ramo do 

comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens 

de uso pessoal, seguidas pelas empresas de construção. Quanto à indústria transformadora 

o maior número de empresas na mesma data eram indústrias metalúrgicas de base e de 

produtos metálicos.  

 
 2. O Território Educativo do Concelho do Mar 

  
A razão da escolha deste concelho prende-se com o facto de ter uma característica 

muito própria relativamente à implementação e organização da componente de apoio à 

família, ou seja, o facto de as Associações de pais serem parceiras activas neste processo:  

“No que diz respeito à Componente de Apoio à Família, a rede de ATL's no 

Concelho do Mar atinge uma cobertura bastante satisfatória, graças aos equipamentos que 

são geridos pelas Associações de Pais em parceria com a Câmara Municipal, bem como 

toda uma rede ligada às Instituições Particulares de Solidariedade Social” (CM). 

O sistema de educação e ensino no Concelho do Mar está suportado, do ponto de 

vista de estruturas físicas, numa diversidade de tipologia de estabelecimentos de ensino 

público e da rede particular de solidariedade social. 

No Concelho do Mar existem 15 jardins-de-infância da rede pública, 7 da rede 

privada e social (IPSS’s), 20 Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 3 Escolas do 2º e 3º 

Ciclos do Ensino Básico e 2 Escolas Secundárias com 3º Ciclo. 

Ao nível da rede pública, os Jardins-de-infância e as Escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico dividem-se por 3 Agrupamentos de Escolas os quais têm a sua sede nas Escolas 

Básicas do 2º e 3º Ciclos. 

No caso do Concelho do Mar, a rede de estabelecimentos pré-escolar é constituída 

por Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) e por jardins-de-infância de 

propriedade pública, não têm estabelecimentos de educação particulares e cooperativos.  

A rede de jardins-de-infância pertencentes às IPSS’s e que constituem a 

denominada rede solidária, são na maior parte das vezes complementadas por creches, 

responsabilizando-se, assim, pela educação das crianças mesmo antes dos três anos e 

também por actividades dos tempos livres (ATL’s). 

Neste estudo denominaremos os Agrupamentos de Escolas por A1, A2 e A3.  
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Quadro n.º 8 – Oferta Educativa da Educação Pré-Escolar da Rede Pública no 

Concelho de Mar – Ano lectivo 2006-2007 

 

 

Agrupamentos 

de Escolas 

N.º de 

Estabelecimentos 

de EPE 

N.º de 

Alunos 

N.º de 

Docentes 

N.º de 

Associações 

de Pais 

A1 6 127 6 6 

A2 5 203 9 3 

A3 4 158 4 2 

Total 15 588 19 11 

                                               Fonte: Dados obtidos através dos agrupamentos de escolas 

 

 

 No agrupamento de escolas A1, existem 6 Associações de pais, que abrangem as 

crianças dos jardins-de-infância e escolas do 1.º CEB. 

No agrupamento de escolas A2, uma das associações de pais abrange o jardim-de-

infância e a escola do 1.º CEB, as outras duas abrangem apenas as crianças da educação 

pré-escolar, uma não organiza a componente de apoio à família porque ainda não está 

implementada no jardim de infância. 

No agrupamento de escolas A3 uma das associações é uma IPSS local e a outra 

uma associação de pais e amigos das crianças. 

É de salientar que existem jardins-de-infância de um, dois e três lugares.  

Das entrevistas realizadas aos educadores de infância, é de referir que a educadora 

de infância do agrupamento de escolas A1 é docente de um jardim-de-infância de lugar 

único, a educadora de infância do agrupamento de escolas A2 é docente de um jardim-de-

infância de três lugares e a educadora de infância do agrupamento de escolas A3 é docente 

de um jardim-de-infância de dois lugares. 
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Quadro n.º 9 – Oferta Educativa do 1.º Ciclo do Ensino Básico no  

Concelho de Mar – Ano lectivo 2006-2007 

 

Agrupamentos 

de Escolas 

N.º de Escolas do 

1.ºCEB 

N.º de 

Alunos 

N.º de 

Docentes 

N.º de 

Associações 

de Pais 

A1 10 700 36 8 

A2 5 656 31 5 

A3 5 371 19 3 

Total 20 1727 86 16 

 Fonte: Dados obtidos através dos Agrupamentos de Escolas 

 

No agrupamento de escolas A1, existem 8 Associações de pais, das crianças das 

escolas do 1.º CEB e dos jardins-de-infância e 2 associações de pais apenas do 1.º CEB. 

No agrupamento de escolas A2, existem 2 Associações de pais, das crianças das 

escolas do 1.º CEB e dos jardins-de-infância e 2 associações de pais apenas do 1.º CEB. 

No agrupamento de escolas A3 uma das associações é uma IPSS local, outra, como 

já foi referido, uma associação de pais e amigos das crianças do lugar Z e, existe ainda uma 

associação de pais do 1.º CEB. 

 

Quadro n.º 10 – Oferta Educativa do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico no 

Concelho de Mar – Ano lectivo 2006-2007 

 

Agrupamentos 

de Escolas 

N.º de Alunos do 

2.º CEB 

N.º de Alunos 

do 

3.º CEB 

N.º de 

Docentes 

N.º de 

Associações

de Pais 

A1 377 204 78 1 

A2 329 204 77 1 

A3 174 239 56 1 

                                                Fonte: Dados obtidos através dos Agrupamentos de Escolas 
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No quadro 11 podemos verificar que o número de alunos do 2.º e 3.º ciclo dos 

agrupamentos A1 e A2 são aproximadamente iguais; o Agrupamento A3 tem um número 

inferior de alunos. Quanto às associações de pais das EB 2,3 existe uma em cada escola, 

embora a associação de pais da EB2,3 do agrupamento de escolas A2, de momento, não 

esteja a exercer as suas funções. Da análise efectuada às actas de reuniões do Conselho 

Municipal de Educação do Concelho do Mar registamos a intervenção da presidente do 

agrupamento de escolas A2 (na acta n.º 7): “A presidente M referiu, também, que há muito 

tempo que não há associação de pais na Escola Básica 2/3 e que sente falta desse parceiro”. 

 

Quadro n.º 11 – Oferta Educativa do Ensino Secundário no  

Concelho de Mar – Ano lectivo 2006-2007 

 

Escolas 

Secundárias 

c/ 3.º ciclo 

N.º de Alunos 

do 

3.º CEB 

N.º de Alunos 

Ensino 

Secundário 

N.º de 

Docentes 

N.º de Associações 

de Pais 

B 235 372 120 1 

C 314 357 108 1 

                                       Fonte: Dados obtidos através das Escolas Secundárias c/ 3.º Ciclo 

 

 

É de referir que a escola secundária B pertence à mesma área geográfica do 

agrupamento de escolas A1 e a escola secundária C, pertence à mesma área geográfica do 

agrupamento de escolas A2. Em cada escola secundária com 3.º ciclo existe uma 

associação de pais.  

Relativamente ao número de associações de pais no Concelho do Mar, verificámos 

que são 24. Dado o número de alunos existentes podemos concluir que o número de 

associações de pais é significativo.  
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Quadro n.º 12 – Oferta da Componente de Apoio à Família na 

 Educação Pré-Escolar da Rede Pública  

Agrupamentos 
de Escolas 

N.º de Estabelecimentos de 
EPE com CAF 

N.º de Associações 
de pais envolvidas na 

CAF 
A1 6 6 

A2 2 2 

A3 4 2 

Total 12 10 

                                                                            Fonte: Dados obtidos através da Autarquia 

 
Relativamente ao n.º de associações de pais existentes nos respectivos 

estabelecimentos de educação, podemos referir que o número de estabelecimentos de 

educação pré-escolar é superior apenas em dois. Isto deve-se ao facto de uma associação 

de pais e amigos dar resposta aos três jardins-de-infância da sua freguesia. 

 

 3. Caracterização dos Entrevistados 
 

 A recolha de dados foi obtida através das entrevistas a educadores de Infância (EI), 

vice-presidentes dos agrupamentos de escolas (VP), presidentes de associações de pais 

(AP) e representante da autarquia (CM).  

 Passamos a caracterizar cada grupo produtor de dados. Assim, quanto aos dados das 

associações de pais e dos seus elementos, podemos analisá-los no quadro seguinte. 

 

Quadro n.º 13 – Caracterização Pessoal das Presidentes das 

 Associações de Pais Entrevistadas 

 Habilitações 
Literárias Idade 

Grau de parentesco em relação a 
alunos pertencentes ao 

estabelecimento de ensino 
A1 Mestrado 37 Mãe de duas crianças que 

frequentam o 1.º ciclo 
A2 Doutoramento 35 Mãe de criança que frequenta a 

educação pré-escolar 
A3 Licenciatura 46 Não tem parentesco com nenhuma 

criança 
                                                          Fonte: Dados obtidos a partir da análise das entrevistas 
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No quadro podemos verificar que as três presidentes das associações de pais 

entrevistadas têm habilitações académicas superiores, e apenas uma presidente não tem 

filhos a frequentar a componente de apoio à família na associação de pais. 

 

Quadro n.º 14 – Caracterização das Associações de Pais 

 

 Anos de 
existência 

da 
associação 

Número 
de 

Associados 

Número de 
estabelecimentos de 
ensino que abrange 

Total de 
crianças 
na CAF 

Quadro de 
Pessoal 

A1 

8 Anos 60 

- 1 Jardim-de-infância 
- 1 Escola do 1.º CEB 
com 4 turmas 87 

 

- 1 Prof. 
Inglês 
- 1 Psicóloga 
- 3 Monitora 
- 1 Auxiliar 

A2 
7 Anos 40 

- 1 Jardim-de-infância 
com dois lugares 40 

- 1 Educadora 
- 1 Auxiliar 
 

A3 
17 Anos 210 

- 3 Jardim-de-infância de 
dois lugares cada 
- 3 Escolas do 1.º CEB  

90 
- 1 Educadora 
- 5 Monitoras 

                                                          Fonte: Dados obtidos a partir da análise das entrevistas 

 

A associação de pais pertencente ao agrupamento de escolas A1 situa-se no meio 

urbano, é uma associação que abrange crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo e 

dado o número de crianças que contempla, consideramos que é uma associação de média 

dimensão. A associação de pais pertencente ao agrupamento de escolas A2 situa-se no 

meio rural, apenas dá resposta a crianças da educação pré-escolar e consideramos que é 

uma associação pequena. Quanto à associação pertencente ao agrupamento de escolas A3, 

esta não é uma associação de pais da escola, é uma associação de pais e amigos das 

crianças da freguesia, situa-se no meio rural e é uma associação que dá resposta às crianças 

do pré-escolar e do 1.º ciclo de toda a freguesia. Esta foi a primeira associação que surgiu 

no concelho e, como a própria presidente diz, “é uma associação já bem velhinha” (AP3) e 

de alguma forma grandiosa. 
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Quadro n.º 15 – Caracterização das Vice-presidentes dos  

Agrupamentos de Escolas Entrevistadas 

 

 
Formação 

Profissional Idade Anos de 
Serviço 

Anos de Serviço 
no Concelho 

Anos de Serviço nos 
Agrupamentos de 

Escolas 
Como Vice-presidente 

A1 Educadora 
de Infância 51 28 19  

 
7 
 

A2 Educadora 
de Infância* 

 
56 32 20 7 

A3 Educadora 
de Infância 

 
45 20 4 4 

                                                     Fonte: Dados obtidos a partir da análise das entrevistas 

* Educadora de Infância representante das educadoras no Concelho Municipal de 

Educação do Concelho do Mar. 

 

Como podemos verificar, as vice-presidentes têm todas mais de 20 anos de serviço 

como educadoras de infância; quanto ao cargo de vice-presidente no conselho executivo 

duas já completaram dois mandatos, apenas uma completou um mandato. No quadro n.º 

16, também podemos verificar que duas das vice-presidentes já estão há muitos anos no 

Concelho do Mar, o que nos leva a crer que são conhecedoras do que se passa no mesmo. 

 
Quadro n.º 16 – Caracterização das Educadoras de Infância Entrevistadas dos 

Agrupamentos de Escolas 

 
 

Idade Anos de 
Serviço 

Anos de 
Serviço no 
Concelho 

Situação 
Profissional 

Número de Lugares do 
Jardins-de-infância 

onde é docente 
A1 50 27 19 Quadro de Escola* 1 
A2 40 18 1 Quadro de Zona 

Pedagógica 3 

A3 46 24 15 Quadro de Escola 2 
                                                       Fonte: Dados obtidos a partir da análise das entrevistas 

* Representante dos educadores de infância na Assembleia de Escola. 
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O quadro anterior mostra-nos que das três educadoras entrevistadas apenas uma 

está pela primeira vez a trabalhar neste concelho, as outras duas são educadoras no 

concelho há mais de quinze anos. Não podemos generalizar, mas, pelo que nos é dado 

conhecer, as educadoras permanecem no concelho há já alguns anos, pelo que poderá ser 

indicador de estabilidade docente bem como conhecimento da realidade do concelho. 

Foi também entrevistado um representante da autarquia, licenciado em ciências da 

educação, área de administração educacional que se encontra há nove anos na autarquia do 

Concelho do Mar, tendo sido ele conjuntamente com o Presidente da Câmara, que, na 

altura, implementaram a componente de apoio à família. Na entrevista realizada ao 

representante da autarquia, este refere-se à componente de apoio à família como o 

“sistema”:  
 

- “Decidimos montar o sistema que temos actualmente com recurso à parceria com as 

Associações de Pais” (CM). 
 

 Ao iniciarmos a apresentação e interpretação dos dados, teremos em conta as 

categorias e subcategorias253 que utilizámos para analisar as entrevistas. Estas categorias, 

enumeradas e definidas por nós, irão constituir os pontos principais de análise no 

tratamento dos dados recolhidos. 

Tal como já foi referido, utilizámos também a análise de vários documentos e 

cruzaremos, sempre que possível e necessário, esta análise com os dados recolhidos das 

entrevistas. 

Na opinião de Guerra (2003: 114), os materiais escritos existentes nas escolas 

podem ser considerados “instrumentos quase observacionais” e muitos deles podem 

ajudar-nos a conhecer a realidade. Alguns documentos oficiais limitam-se a ser apenas 

uma declaração de intenções que pouco correspondem à prática diária. Para este autor 

(2003: 116), a “ruptura oficialidade/realidade está tão patente” que docentes, encarregados 

de educação e alunos “desconhecem, muitas vezes, não só o conteúdo, como a própria 

existência de tais documentos”. 

 

                                                 
253 Ver anexo 5. 
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4. A Componente de Apoio à Família no Concelho do Mar  
 

A Componente de Apoio à Família surge como resposta a uma necessidade para as 

famílias em que ambos os pais trabalham e não têm horário compatível com o tempo 

lectivo nos Jardins-de-infância. 

Já referimos neste trabalho que a par de um serviço educativo, a educação pré-

escolar deve ser considerada também um serviço social básico. As necessidades educativas 

das crianças não exigem um horário muito alargado, mas as necessidades de guarda das 

famílias em que ambos os pais trabalham exigem-no.  

Assim, torna-se necessário que todos os jardins-de-infância tenham uma 

componente educativa e social, o que implica alargar os horários dos jardins-de-infância e 

garantir refeições nos estabelecimentos de educação pré-escolares tutelados pelo 

Ministério da Educação, uma vez que as IPSS’s constituem-se mais claramente como um 

serviço à família. Estas dispõem, em geral, de maior número de salas e incluem há mais 

tempo uma vertente de apoio à família. 

A fim de dar resposta às necessidades das famílias alguns estabelecimentos de 

educação pré-escolar da rede pública encetaram formas de promover o alargamento de 

horário nos respectivos jardins-de-infância. Tal facto também aconteceu em alguns jardins-

de-infância do Concelho do Mar, que desde 1990, dão resposta a esta carência, como nos 

refere esta presidente de Associação de Pais: 
 

- “Comecei a notar que havia muitas crianças aqui na freguesia que eu sabia que estavam em 

casa sozinhas ou que andavam na rua. Então, fomos à Junta de Freguesia, que tinha uma sala que 

funcionava como uma biblioteca – um espaço para os idosos se encontrarem – e que não 

funcionava e sugerimos-lhe a utilização desse espaço. A autarquia disse logo que sim, avançámos 

(…) Nesta altura, para fundar a associação e a primeira componente de apoio à família que existiu 

no concelho tive a colaboração estreita muito importante de todas as educadoras desta freguesia, de 

todas” (AP3). 
 

Resultante da legislação aplicada, o Ministério da Educação, a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses e o Ministério da Solidariedade, estabeleceram, em 1998, um 

Protocolo de Cooperação que implica a participação do município na implementação da 

componente de apoio à família nos jardins-de-infância da rede pública. O referido 
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Protocolo de Cooperação estabelece, entre outras aspectos, o que compete ao governo, aos 

municípios e às famílias. 

Os compromissos da autarquia relativamente à componente de apoio à família254 são 

vários e são fundamentais para a realização desta componente sócio-educativa. 

Todos nós conhecemos a realidade da maioria dos nossos jardins-de-infância da rede 

pública e da inadequação das suas instalações: uma sala de actividades, sanitários, uma 

arrecadação, uma pequena sala e um pequeno jardim à sua volta, ou seja, apenas espaços 

necessários para o desenvolvimento da componente lectiva. A falta de espaços próprios 

para o desenvolvimento das actividades de animação sócio-educativa foi e ainda é uma 

realidade com que as autarquias se debateram. 

Com este cenário, às autarquias colocaram-se, e ainda se colocam, alguns obstáculos 

para a implementação da componente de apoio à família: a ausência de meios financeiros 

para dotar todos os edifícios de equipamentos necessários para a dinamização destas 

actividades, a falta de infra-estruturas, principalmente a falta de salões polivalentes, 

refeitórios, espaços livres adequados para cumprimento da função social e ainda a falta de 

pessoal especializado para dinamizarem as actividades.  

Aquando do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, foi 

lançado, um concurso para construção, remodelação e apetrechamento dos jardins-de-

infância, porém este não contemplou todas as necessidades existentes. 

O concelho onde realizamos o nosso estudo não foi excepção, também teve e tem 

estes problemas que de alguma forma são difíceis de resolver a curto prazo, como refere o 

representante da Autarquia: 
 

- “Nos jardins-de-infância a, b e c, não existe componente de apoio à família porque não há 

condições físicas para se realizar” (CM). “Tivemos uma limitação complicada, mas que 

ultrapassámos, que foi ao nível dos recursos financeiros. Nós em nove anos criámos muitos ATL’s 

no nosso concelho e tudo isto custa muito dinheiro. Foram investimentos em edifícios ainda de um 

valor considerável e fizemos tudo à conta de orçamento municipal” (CM). 
 

Contudo trata-se de um concelho com alguma singularidade a este nível, já que são 

as associações de pais que implementam e organizam a componente de apoio à família. 

Deste modo, pretendemos com este estudo verificar qual o papel das Associações de Pais 

                                                 
254 Ver capítulo 4 
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do Concelho do Mar na implementação da componente de apoio à família nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 

 4.1. Organização da Componente de Apoio à Família 
 
Verificámos que, no Concelho do Mar, a componente de apoio à família é posta em 

prática na maioria dos jardins-de-infância. Num universo de quinze estabelecimentos de 

educação pré-escolar, apenas em três não se desenvolve esta componente, sendo de registar 

que estes três jardins-de-infância pertencem ao mesmo agrupamento de escolas (A2). 

Todos os estabelecimentos de educação pré-escolar que têm a componente de apoio à 

família oferecem o almoço, o prolongamento de horário e a ocupação dos períodos de 

interrupções curriculares.  

Na freguesia Z do Concelho do Mar a autarquia construiu um edifício para a 

realização da componente de apoio à família e para outras actividades da comunidade. Este 

edifício tem vários espaços onde se realizam actividades diversificadas. Tem biblioteca, 

espaços destinados à dinamização de: música; dança; artes plásticas e ginástica. As 

crianças dos jardins-de-infância pertencentes àquela freguesia usufruem da componente de 

apoio à família naquele espaço. As crianças são transportadas pela autarquia. 

No nosso estudo apurámos que apenas num jardim-de-infância a componente de 

apoio à família (almoço e prolongamento de horário) funciona no próprio edifício, fora da 

sala de actividades, embora de vez enquando utilizem a sala de actividades para 

desenvolverem actividades de animação sócio-educativa: 
 

- “O espaço onde se realizam as actividades de animação é tão pequeno que, de vez em 

quando, a animadora vai para as salas de actividades com o grupo de crianças” (AP2). 

 

A Autarquia e as Associações de Pais 
 

Relativamente à componente de apoio à família quisemos saber quem é a entidade 

promotora desta componente e não restam dúvidas que: 
 

- “ A câmara é a entidade promotora da componente de apoio à família” (CM). 
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No presente estudo e como forma de colmatar a grave lacuna nos serviços 

educativos públicos de possibilitar o acesso a um maior número de crianças à educação 

pré-escolar, verificamos um grande envolvimento da autarquia na implementação da 

componente de apoio à família. Contudo, para responder a esta necessidade a autarquia fez 

parcerias com as associações de pais existentes nos diferentes estabelecimentos de 

educação pré-escolar e/ou 1.º CEB. Em vários jardins-de-infância deste concelho a 

componente de apoio à família iniciou-se muito antes da legislação o sugerir. Assim, são as 

associações de pais que em parceria com a autarquia organizam a componente de apoio à 

família. 

Um grande número de autarquias assumiram a gestão directa da componente de 

apoio à família, no entanto, outras apostaram numa política de parcerias, protocolando com 

IPSS’s, juntas de freguesia ou agrupamentos de escolas para a gestão/organização deste 

serviço. Nesta autarquia o parceiro primordial são as associações de pais: 
 

- “A câmara entrega completamente a responsabilidade da organização aos pais e diz ‘são 

vocês que têm de fazer. E vocês têm que se organizar” (EVP2);  
 

- “A entidade organizadora da CAF é a associação. A educadora da CAF organiza as 

actividades” (EEI3);  
 

- “ A organização da CAF está a cargo das associações de pais que são os nossos parceiros” 

(CM). 
 

É de referir, que no Concelho do Mar, nas instituições onde não existe associação 

de pais não há componente de apoio à família. Veja-se a entrevista realizada ao 

representante da autarquia e à vice-presidente do agrupamento de escolas A2: 
 

- “Só quando existem associações de pais é que implementamos a componente de apoio à 

família. Temos também uma Associação que é uma associação de pais e amigos (…) e temos 

também uma associação de solidariedade, que são parceiros. De resto é única e exclusivamente as 

associações de pais” (CM); 
 

- “No jardim-de-infância a, os pais nunca se mostraram interessados na CAF, mas também 

não tem associação de pais constituída. O jardim-de-infância b, tem associação de pais, mas têm 
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falta de espaços físicos para desenvolverem a componente de apoio à família, no entanto têm-se 

movimentado para a organização da mesma, mas tem tido pouco apoio da câmara. O jardim-de-

infância c associou-se à associação de pais da escola do 1.º ciclo e está a tentar implementar a 

componente de apoio à família, mas não tem sido fácil também por falta de instalações” (EVP2). 
 

Como já referimos existem duas associações (pertencentes ao mesmo agrupamento 

de escolas) que não sendo propriamente “associações de pais”, organizam a componente de 

apoio à família, contudo, estas associações realizam com a autarquia um acordo de 

cooperação igual ao das associações de pais:  
 

- “Temos três associações de pais no agrupamento, relativamente à CAF apenas duas 

organizam e têm protocolo com a câmara: um com uma associação de pais, que não é uma 

associação de pais da escola, é uma associação de pais e amigos do lugar Z, onde qualquer pessoa 

da comunidade pode ser sócia e outro com uma IPSS. Qualquer uma delas não é verdadeiramente 

uma associação de pais de escola, mas funcionam como tal e têm acordo com a câmara igual ao das 

outras associações de pais” (EVP3). 

 

O Almoço – Um Serviço da Componente de Apoio à Família 

 

Como já referimos, todos os estabelecimentos de educação pré-escolar com 

componente de apoio à família têm o serviço de almoço e de prolongamento de horário. À 

questão “como foram organizados os almoços”, 90% dos entrevistados têm conhecimento 

do local onde é confeccionado o almoço e de como é transportado para os diversos locais 

onde se realiza o mesmo. É de referir que, no ano lectivo anterior (2005/2006) as 

educadoras faziam as horas da componente não lectiva, acompanhando as crianças no 

almoço. Contudo, este ano não o fazem. 

Apenas uma das educadoras entrevistada, respondeu: “Não faço a menor ideia 

como foi organizado; (…) sei que as crianças da pré almoçam com as crianças do 1.º ciclo” 

(EI2). 

 O almoço é confeccionado por um prestador de serviços num local disponibilizado 

pela autarquia. Depois de confeccionado, a autarquia procede à sua distribuição pelos 

vários estabelecimentos. Posteriormente, cabe à associação de pais, com os seus técnicos, 

organizar o momento da refeição. Aferimos que, em 80% dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar, o almoço é partilhado com as crianças do 1.º ciclo.  
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Segundo Vilhena (2002:13), a organização e dinâmica dos almoços deverão ser 

cuidadosamente pensadas, sendo essencial apoiar os profissionais e encontrar formas de 

bem-estar para adultos e crianças. Segundo a análise que fizemos, no Concelho do Mar, as 

crianças almoçam com o apoio de auxiliares e monitores, no entanto esta hora é de muito 

stress e de alguma aceleração. As crianças são muitas para almoçar, muitas delas têm que 

almoçar por turnos, devido à falta de espaços, e ainda algumas têm que ser transportadas. 

 

O Prolongamento de Horário – Outro Serviço da Componente de 

Apoio à Família 
 

Quanto ao prolongamento de horário e segundo o que apurámos no estudo realizado, 

este é da responsabilidade das associações de pais e também da autarquia, isto é, a 

autarquia apoia financeiramente as associações de pais. Segundo o representante da 

autarquia, as associações de pais definem com todos os pais e encarregados de educação o 

que pretendem desenvolver, neste período de tempo, e apresentam um plano de 

actividades, que é avaliado por ele e por outros representantes da autarquia. 

 Posteriormente e de acordo com o número de crianças e com as actividades 

propostas, a autarquia financia o prolongamento de horário. Acrescenta-se que, a 

acompanhar o plano de actividades, as associações de entregam também na autarquia um 

relatório do ano anterior. A finalizar o processo, as associações de pais e a autarquia 

assinam um acordo de cooperação onde é mencionado a quantia atribuída a cada 

associação. Esta quantia varia de associação para associação.  

Segundo Pereira (2004:496), na componente de apoio à família, sendo este um 

serviço social de interesse para os pais, deverão ser estes os colaboradores privilegiados 

para encontrar as melhores respostas que satisfaçam a necessidade de deixar o seu filho 

mais tempo na instituição, situação que parece encontrar-se nas seguintes respostas: 
 

- “Os prolongamentos também são organizados com a colaboração da câmara e da 

associação de pais” (EVP1);  
 

- “A autarquia participa no prolongamento de horário apoiando as associações de pais. Nós 

somos parceiros, mas damos alguma autonomia às associações de pais” (CM). 
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No que se refere à participação dos vários intervenientes na componente de apoio à 

família, apenas dois elementos pertencentes ao mesmo agrupamento, referiram que existe a 

participação da educadora na organização das actividades de animação sócio-educativa:  
 

- “Os prolongamentos de horário (…) foram organizados também com a educadora e a 

educadora que está na componente de apoio à família, e penso que funciona bem, e com as 

associações de pais” (EVP2); 
 

- “As educadoras participam na CAF. Nós fazemos com regularidade algumas reuniões” 

(EAP2). 
 

Todos os outros (80%) referiram que não participam na organização. Uma 

educadora mencionou que vão pontualmente ao local onde é dinamizada a CAF. Duas 

vice-presidentes dos agrupamentos de escolas disseram que foram ao local uma vez e uma 

desconhece como se organiza a componente de apoio à família.  

Costa (2004:498), no estudo que faz sobre a componente de apoio à família 

designadamente sobre a articulação entre as educadoras e a autarquia, refere que no 

entender das câmaras, as educadoras de infância mostram falta de interesse, pelos assuntos 

relacionados com a CAF. Todos nós sabemos e a autora ainda salienta que “o educador de 

infância da rede pública criou resistências à ideia de integração de serviços de carácter 

mais social, uma vez que poderia pôr em causa o bem educativo que era o jardim de 

infância da rede pública para as suas crianças”.  

Após a leitura e análise dos dados recolhidos podemos verificar que este facto ainda 

se verifica em algumas educadoras de infância deste concelho:  
 

- “A educadora não participa em nada na organização da CAF” (EAP1); 
 

- “O educador não participa em nada da componente de apoio à família (…) vamos lá levar 

os miúdos só (…). Que eu saiba, nunca fomos solicitadas para participar. As coisas funcionam 

daquela maneira; nós estamos completamente à margem daquela situação (…), completamente por 

fora do sistema. Agora, se por culpa nossa também…talvez” (EEI2); 
 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 221

- “Na organização propriamente dita não participamos. Há uma educadora na CAF e a 

presidente também é uma educadora da freguesia. Mas há de certa forma um intercâmbio ou 

sugerir de ideias” (EEI3). 
  

Convém, contudo, ter presente que a circular n.º 17/98255 refere no seu ponto 2 que 

“a equipa pedagógica, constituída pelos educadores de infância, deverá em articulação com 

a autarquia, reflectir e encontrar respostas adequadas ao que serão as actividades de 

animação sócio-educativa dado estas serem parte integrante do projecto educativo do 

agrupamento de escolas em que o jardim-de-infância está integrado”.  

 

Os Documentos Institucionais do Agrupamento de Escolas e da 

 Componente de Apoio à Família  

 

No nosso estudo quisemos averiguar se a componente de apoio à família que se 

desenvolve nos jardins-de-infância faz parte do projecto educativo dos agrupamentos de 

escolas. As vice-presidentes dos agrupamentos de escolas responderam que a CAF faz 

parte do projecto educativo. Neste sentido, analisámos os projectos educativos dos três 

agrupamentos do Concelho do Mar a fim de verificarmos o que referem sobre esta matéria. 

 O projecto educativo do Agrupamento de Escolas A1, apenas no ponto onde 

mencionam as estratégias, refere a, “Abertura da escola sede à possibilidade de 

organizações de Encarregados de Educação promoverem actividades de ocupação dos 

tempos livres dos alunos com utilização responsável dos seus equipamentos”. 

O projecto educativo do Agrupamento de Escolas A2, em todo o documento, nunca 

se refere à componente de apoio à família. 

O projecto educativo do Agrupamento de Escolas A3 tem um capítulo intitulado 

“os estabelecimentos de Educação e Ensino”; este divide-se em vários pontos e num dos 

pontos refere-se às “Parcerias e Protocolos”, retratando as associações que intervêm ao 

nível da componente de apoio à família, bem como dos serviços que cada uma presta. 

Como podemos aferir, a componente de apoio à família não é mencionada no 

projecto educativo do agrupamento de escolas A2 e, nos outros projectos educativos, 

também não é abordada de forma clara. Quase podemos dizer que esta componente social é 

                                                 
255  Circular n.º 17/98, de 9 de Setembro do Departamento do Ensino Básico.  
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ignorada pelos agrupamentos de escolas, designadamente aquando da elaboração deste 

documento institucional. 

 Foram várias as circulares emanadas da Direcção Regional de Educação para os 

agrupamentos de escolas, a informar que a componente de apoio à família deveria constar 

do projecto educativo do agrupamento, bem como do regulamento interno, mas, de facto, 

no nosso estudo verificámos que os órgãos de gestão não tiveram isso em consideração.  

O projecto educativo, enquanto orientador da política de uma instituição, deverá 

contemplar os princípios e meios de apoio à família, razão porque este projecto deve ser 

construído com a participação de todos os interessados. Este é aprovado em assembleia de 

escola, onde estão representantes do corpo docente dos vários níveis de ensino, pais e 

encarregados de educação, pessoal não docente e representantes dos alunos. Parece poder 

inferir-se que a componente de apoio à família não será um assunto relevante nos 

agrupamentos de escolas do Concelho do Mar. 

Analisados que foram também os regulamentos internos dos três agrupamentos de 

escolas, todos eles têm um artigo com vários pontos sobre a componente de apoio à 

família, onde constam aspectos referentes ao seu funcionamento. 

Voltando a focalizar a circular n.º 17/98, esta refere que na organização das 

actividades de apoio à família devem ser co-esponsáveis todos os intervenientes, 

pais/encarregados de educação e autarquias. Esta diversidade de entidades pode ser 

positiva para um atendimento de qualidade na componente de apoio à família. Esta 

participação alargada permitirá encontrar soluções específicas e contextualizadas que 

melhor respondam às necessidades das crianças e dos pais, contudo torna-se necessário 

saber a função de cada um, para que todos saibam onde começa as competências de um e 

onde termina as do outro.  

Das afirmações proferidas pelos educadores de infância, verificamos que esta 

componente está entregue às associações de pais e aos técnicos que desenvolvem as 

actividades de animação sócio-edcativa nas associações. Pudemos constatar que as 

educadoras de infância dos jardins-de-infância e as professoras do 1.º ciclo não têm 

intervenção ao nível da componente de apoio à família. 

Também pretendemos saber se existe algum regimento para a componente de apoio 

à família e quem participou na sua elaboração. Da análise efectuada verificámos que todas 

as associações de pais têm um regimento ou um regulamento (os intervenientes não 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 223

diferenciam regimento de regulamento). Os regimentos das Associação (AP1 e AP3) foram 

elaborados pelas associações de pais o regulamento da AP2, foi elaborado pelas 

educadoras de infância e pela associação de pais: 
 

- “Existe regimento da componente de apoio à família. Tenho conhecimento dele, mas não 

participámos na sua elaboração. Eu penso que foi a associação de pais que o elaborou” (EEI3). 
  

 - “A associação de pais (EAP2) refere que: “Participaram na elaboração do regimento 

as educadoras da componente lectiva. (…) uma educadora e uma auxiliar que estão na CAF e todos 

os elementos que fazem parte da direcção”. 
 

O representante da autarquia mencionou que sabe de várias autarquias que têm 

regimento, até porque a mesma têm-nos publicados na Internet e muitos em diário da 

república, porém a autarquia não tem nenhum. Referiu, ainda, que todas as associações de 

pais têm um regimento e a autarquia do Concelho do Mar tem conhecimento e cópia dos 

mesmos. Na sua opinião, acha que deveriam ter um regimento comum às várias 

associações de pais até porque alguns assuntos mencionados nos regimentos deveriam ser 

iguais para todos: 
 

 - “Muito sinceramente, acho que deveríamos ter ali algumas linhas mestres, algumas 

orientações. Não matar a autonomia de cada um, mas ter algumas questões que realmente deveriam 

ser iguais em todas” (CM). 

 

Nos regimentos das associações de pais, entre vários pontos abordados, 

salientamos: os critérios de admissão das crianças; horários de funcionamento; 

funcionamento dos almoços e dos prolongamentos de horário; comparticipações 

financeiras dos pais/encarregados de educação. Confrontando os regimentos da 

componente de apoio à família, elaborados pelas associações de pais, e os regulamentos 

internos dos agrupamentos de escolas podemos atestar que estes, no que se refere à 

componente de apoio à família não estão em concordância.  

Os pontos mencionados nos regulamentos internos dos agrupamentos de escolas 

estão em conformidade com a lei vigente256 da educação pré-escolar e os mencionados nos 

                                                 
256 Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, Decreto-lei n.º 147/97, de 11 de Julho, Despacho Conjunto n.º 300/97, de 
4 de Setembro e outros normativos. 
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regimentos estão de acordo com o que cada associação definiu como princípio para a 

organização do serviço da componente de apoio à família. É de salientar que o 

regulamento da AP2 acrescenta artigos como: gestão, actividades e avaliação e, a concluir, 

refere o seguinte: “Este regulamento articula-se e complementa-se com o regulamento 

interno do agrupamento de escolas do A2 e do regimento interno do jardim-de-infância”. 

No que concerne às mensalidades da componente de apoio à família, o regulamento 

interno do agrupamento de escolas A1, refere que “A componente de apoio à família é 

comparticipada pelas famílias (…) de acordo com o despacho emanado pelos Ministérios e 

da Solidariedade Social”. O regimento da associação de pais AP1 apresenta um quadro 

com mensalidades fixas, de acordo com o serviço que as crianças frequentam. Este valor é 

fixo e nas interrupções o valor é superior.  

Um outro ponto que evidência as divergências nestes dois documentos diz respeito 

à coordenação das actividades da componente de apoio à família. No regulamento interno 

do agrupamento de escolas A1 é referido que “compete à educadora de infância colaborar 

na organização e coordenação das actividades de animação sócio-educativa no âmbito da 

componente de apoio à família”, no regimento da associação de pais AP1 é referido que “o 

serviço de almoço e ATL, funcionam sob a responsabilidade ou coordenação da Direcção 

da Associação de Pais”. 

Outras discrepâncias poderiam ser anotadas, porque outras se observaram, contudo, 

é de salientar que estes aspectos foram verificados nos três regulamentos dos agrupamentos 

de escola A1, A2 e A3 e nos regimentos das associações de pais analisados por nós AP1, 

AP2 e AP3. 

Do apurado, podemos constatar mais uma vez que não existe articulação entre os 

diferentes intervenientes na organização da componente de apoio à família. Isso é visível 

nos regulamentos e regimentos da AP1 e AP3.  

O regulamento interno do agrupamento de escolas deve prever a especificidade de 

cada jardim de infância que o integra, nomeadamente no que diz respeito à componente de 

apoio à família, ainda que remeta para a acta da reunião a realizar com os vários 

intervenientes no início do ano lectivo, as condições do seu funcionamento, especificando 

quem são os responsáveis pelo acompanhamento dos alunos e o desenvolvimento das 

actividades de animação sócio-educativa nas diferentes situações. 
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 4.2. Funcionamento da Componente de Apoio à Família 
 
Relativamente a esta categoria, pretendemos saber como funciona a componente de 

apoio à família e se existe alguma articulação entre as actividades educativas e as 

actividades de apoio à família. 

A componente lectiva implica uma educação estruturada, isto é, tem como 

finalidade promover o desenvolvimento às crianças: “Durante o tempo curricular pretende-

se proporcionar à criança a estimulação e o desafio para que possa progredir, atingindo 

níveis de desenvolvimento e aprendizagem a que não chegaria por si só” (Silva, 2002:65). 

A componente de apoio à família e especialmente as actividades de animação 

sócio-educativa são marcadas por um tempo em que a criança tem liberdade para fazer o 

que desejar; este tempo é marcado por um processo educativo informal, ou seja, não há a 

preocupação de proporcionar aprendizagens específicas, é por conseguinte um tempo mais 

solto. 

O educador de infância tem um papel fundamental na componente de apoio à 

família. Deve contribuir para que a organização dê resposta às necessidades das crianças e 

das suas famílias e para que estas duas componentes (social e educativa) não se 

sobreponham (Silva, 2002:65). O que por vezes se torna difícil, principalmente quando 

ambas as componentes funcionam no mesmo espaço físico da componente lectiva. 

Sobre esta questão, no nosso trabalho de investigação, foi-nos referenciado o 

seguinte:  

- “Articulamos as actividades da CAF de acordo com o plano de actividades do jardim-de-

infância. (…) É tentar não fazer as mesmas actividades” (EEI1);  
 

- “Há determinadas actividades que são desenvolvidas em conjunto; (…) há organização 

conjunta” (EAP2). 
 

 É de salientar que a componente de apoio à família da EAP2 funciona no mesmo 

espaço da componente lectiva e as educadoras de infância colaboram na organização e 

funcionamento desta componente. 

Actualmente esta é uma realidade existente no nosso país e também no nosso 

estudo, isto é, estão a ser utilizados vários tipos de espaços para a realização da CAF, 
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alguns com muito más condições, chegando por vezes a ser necessário utilizar a própria 

sala de actividades.  

Formosinho e Sarmento (2000a:17) mencionam que a introdução da importância da 

função social nos jardins-de-infância da rede pública obrigará a uma remodelação das suas 

infra-estruturas”. Todos sabemos que as actividades de animação sócio-educativa se 

desenvolvem em contextos diversos. Segundo os autores um dos contextos é: “em regime 

de prolongamento de horário na mesma sala e com o mesmo grupo de crianças, mudando 

apenas o adulto orientador” (2000a:18). 

Pereira (2004:495) refere que os espaços onde se desenrolam as actividades de 

animação sócio-educativa “são muito importantes porque é essencial que a criança não 

passe demasiado tempo na sala de actividades do jardim-de-infância e o mudar de espaço 

permite aos profissionais e às crianças recriarem outras actividades ou seja que o tempo de 

animação ‘não seja mais do mesmo’ que já se passou nas cinco horas lectivas”. 

 

Horário da Componente de Apoio à Família  

 

Quanto ao horário de funcionamento da componente de apoio à família, 100% dos 

nossos entrevistados referiram que o horário se adequa às necessidades das famílias, muito 

embora existam famílias que ainda exigem um horário mais alargado:  
 

- “As famílias acham sempre que não. Há sempre uma família ou duas que acha que se 

funcionássemos até às 20:00H (…) há miúdos das 7:00H às 19:00H” (EAP1); 
 

- “O horário dá resposta às famílias. Foi estabelecido com a educadora, com a associação 

de pais e comigo” (EVP2); 
 

- “Quando fazem o plano de actividades também definem o horário de funcionamento e 

consoante as necessidades dos pais também assim é adequado o horário de funcionamento” (CM). 
 

Sobre o horário de funcionamento do estabelecimento de educação pré-escolar, o 

decreto Lei n.º 147/97257 refere que este será fixado, antes do inicio das actividades de cada 

                                                 
257 Ponto 2, do art.º 9.º, do  Decreto-Lei n.º 147/97 de 11 de Junho. 
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ano, sendo ouvidos, obrigatoriamente, para o efeito, os pais e encarregados de educação ou 

seus representantes (o itálico é nosso). 

Este despacho diz que os pais e encarregados de educação devem ser ouvidos 

obrigatoriamente, o que nos parece que não acontece em todas as associações de pais do 

nosso estudo. As associações definiram um horário que julgam adequado e estabelecem-

no. É de referir que os regimentos das associações de pais AP1 e AP3 têm mencionado 

qual o horário da CAF, e o representante da autarquia refere que as associações de pais 

quando fazem o plano de actividades estabelecem o horário, daí se infira que 

provavelmente as associações de pais não auscultam os pais/encarregados de educação. 

Sobre esta problemática, a Portaria n.º 583/97258 refere que “antes do início do ano 

escolar, o director pedagógico convoca uma reunião de pais e encarregados de educação, 

na qual podem ainda estar representantes da comunidade. Destas reuniões são lavradas 

actas, assinadas pelo director pedagógico e pelos pais ou encarregados de educação 

presentes, de que constam as deliberações tomadas sobre a matéria”. 

Para melhor investigarmos esta questão analisamos as actas do início do ano lectivo 

dos jardins-de-infância do Concelho do Mar, realizadas com os pais e encarregados de 

educação. 

Das seis actas analisadas dos jardins-de-infância pertencentes ao agrupamento de 

escolas A1, todas mencionam o horário da componente de apoio à família, bem como, 

quem organiza esta componente. Na referida reunião as educadoras de infância informam 

do horário, não o levam à discussão, verificamos que ele está previamente definido, mas 

nas actas não é evidenciado se os pais se manifestam sobre o mesmo. Apenas em dois 

jardins-de-infância estiveram presentes na reunião os presidentes das associações de pais. 

Das duas actas verificadas dos jardins-de-infância com CAF pertencentes ao 

agrupamento de escolas A2 é de referir que no jardim de infância onde a associação de pais 

AP2 desenvolve a componente de apoio à família, as educadoras de infância levaram uma 

proposta do horário da CAF e colocaram-na à consideração dos pais. Assim, “Foi aprovada 

esta proposta sendo que o horário será o seguinte (…)”. Uma nota a salientar é que a 

eleição para a associação de pais foi também proposta pela educadora de infância e 

realizada nesta reunião: “Estando reunidos os pais e encarregados de educação, procedeu-

                                                 
258Ponto 3 e 4 da Portaria n.º 583/97 de 1 de Agosto. 
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se à eleição dos seus representantes para a associação de pais e encarregados de educação 

do jardim-de-infância”. 

No jardim-de-infância da educadora EI2 sobre a componente de apoio à família, a 

acta diz o seguinte “Foi comunicado que as instalações abrem às sete e trinta minutos e 

fecham às dezanove horas”. Nesta reunião não esteve presente o presidente da associação 

de pais. 

Das quatro actas analisadas dos jardins-de-infância pertencentes ao agrupamento de 

escolas A3, verificamos o já mencionado. A educadora apenas informa o horário da 

componente de apoio à família e refere quem está a cargo da CAF: “A componente de 

apoio à família funciona das sete horas e trinta minutos às dezanove horas sendo este 

serviço prestado pela associação de pais e amigos das crianças do lugar Z” (acta da EI3). 

No estudo aferimos que em 90% dos casos a componente de apoio à família é 

completamente ignorada pelas educadoras de infância. Apenas as educadoras de infância 

da AP2 participam activamente na componente de apoio à família.  

Uma outra contrariedade foi verificada neste estudo. A componente de apoio à 

família e a componente lectiva perfazem o horário do estabelecimento de educação pré-

escolar. Quando este horário é superior a 40 horas semanais, cabe às educadoras de 

infância, de acordo com a portaria n.º 583/97, requerer a autorização do prolongamento do 

horário aos serviços competentes. Podemos constatar que as educadoras de infância 

desconhecendo a forma como é dinamizada a componente de apoio à família bem como 

quais os reais horários de funcionamento, fazem um requerimento a um organismo 

superior para que a componente de apoio à família possa funcionar dentro dos normativos 

legais, isto, leva-nos a anotar que as educadoras de infância fazem o que é decretado mas 

não se implicam no processo. 

 Nas reuniões de pais/encarregados de educação realizadas, nem sempre o 

presidente da associação de pais esteve presente, nem o representante da autarquia: 
 

- “Há um aspecto que é impossível nós estarmos, e por isso, abdicamos dessa presença, que 

é na reunião do início do ano, porque os nossos jardins de infância, apesar de serem só quinze na 

Câmara, (…) é humanamente impossível estar nas quinze reuniões em simultâneo, porque a malta 

faz as reuniões quase todas no mesmo dia, à mesma hora, e, por opção, para não irmos a um lado e 

irmos a outro, não vamos a nenhum” (CM). 
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Se, de facto, as educadoras de infância tivessem muito interesse em que o 

representante da autarquia estivesse presente nestas reuniões não as marcariam todas para o 

mesmo dia e mesma hora, o mesmo acontecendo com o representante dos órgãos de gestão 

do agrupamento. Mas, relativamente aos órgãos de gestão (superiores hierárquicos das 

educadoras de Infância), julgamos que são eles os principais coniventes desta situação 

porque, se estivessem interessados em participar nas reuniões, comunicariam às 

educadoras de infância para alterarem as datas e horas das respectivas reuniões. 

Tratando-se a componente de apoio à família de uma resposta organizacional, as 

suas formas de funcionamento têm também que ter em conta as características da 

organização (Silva, 2002:47). Sabemos que a rede nacional de educação pré-escolar 

engloba estabelecimentos com características muito diversas, por isso devem todos os 

responsáveis pela componente de apoio à família estar atentos à sua organização. 

 

Espaços e Transportes 

 

Relativamente ao espaço, este deverá, sempre que possível, ser diferente do espaço 

habitual da sala onde se realizam as actividades curriculares. Na nossa investigação 

verificamos que apenas um grupo de crianças fica no mesmo local, ocupando por vezes as 

salas de actividades. Relativamente aos outros, esses diferem como podemos ver nos 

testemunhos que se seguem: 
 

- “O espaço é muito pequeno para levar tanta gente, por isso fazem turnos e por vezes 

recorrem às salas de actividades” (EVP2); 
 

- “São espaços criados para o efeito, construídos pela câmara, dista um quilómetro dos 

jardins-de-infância. (EVP3). “Tem um espaço óptimo criado de raiz para este efeito” (EAP3); 
 

- “Os espaço não é o melhor, porque no mesmo local faz-se de tudo. Não é possível a 

criança estar a fazer o trabalho e ver a senhora a limpar os pratos” (EEI1); 
 

- “Há uns espaços físicos melhores que os outros, mas nós temos investido imenso nos 

edifícios” (CM). 
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Podemos, assim, verificar a diversidade dos espaços existentes e, tal como é 

referido pelo representante da autarquia, há uns melhores que os outros. No edifício 

construído de raiz para o funcionamento da componente de apoio à família, juntam-se 

vários grupos de crianças, a saber: crianças de três jardins-de-infância com dois grupos 

cada e crianças de 3 escolas do 1.ºCEB, num total de 90 crianças. Estas crianças são 

transportadas em carrinhas da câmara para este local: 
 

- “A câmara faz a recolha das crianças nos diversos jardins, acompanhadas de uma 

monitora e depois as crianças são encaminhadas para aqui” (EAP3). 
 

Na freguesia Z, a autarquia resolveu a questão da componente de apoio à família 

construindo um edifício para o efeito (Ludoteca) e colocando uma rede de transportes ao 

serviço das crianças e respectivas famílias. 

As ludotecas, salões de juntas de freguesia ou de associações recreativas podem 

constituir espaços alternativos para a realização da componente de apoio à família que será, 

julgamos nós, uma mais valia para as crianças. Foi numa sala da junta de freguesia que a 

componente de apoio à família da AP3 iniciou. 

As alternativas para o funcionamento da componente de apoio à família são várias. 

Qualquer que seja a solução, torna-se indispensável reflectir sobre o que caracteriza o 

tempo de animação sócio-educativa e como organizá-lo (Silva, 2002:50). 

É fundamental, encontrar um espaço disponível no estabelecimento, ou fora do 

mesmo, tendo em conta os recursos existentes na comunidade. No entanto sempre que 

possível o espaço exterior é um óptimo recurso para o tempo de animação sócio-educativa. 

Salientamos mais uma vez que, de acordo com a Portaria 583/97259, “Quando os 

estabelecimentos de educação pré-escolar não disponham de estrutura física que ofereça 

condições para a concretização do alargamento do horário para o desenvolvimento de 

actividades de apoio à família, o director pedagógico e os pais ou encarregados de 

educação devem procurar soluções alternativas nos recursos localmente existentes, 

salvaguardando sempre o bem estar das crianças”. 

A falta de espaços próprios para o desenvolvimento das actividades de animação 

sócio-educativa são como já referimos o resultado da total inadequação das instalações da 

                                                 
259 Ponto 5 da Portaria n.º 583/97 de 1 de Agosto. 
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rede pública a esta nova resposta, pois, quando foram construídos, só contemplavam os 

espaços necessário à componente lectiva. Isto é, “salas de actividades, os sanitários, uma 

pequena arrecadação e uma sala/secretaria” (Formosinho e Sarmento, 2000a:17). 

No funcionamento da componente de apoio à família, para além dos espaços, o 

material, o grupo, o tempo e as actividades merecem também uma especial atenção. Os 

materiais deverão ser diversificados e diferentes dos que habitualmente são utilizados no 

tempo lectivo. Serão de privilegiar os materiais com mais de uma utilização. Interessa 

também que a organização deste espaço seja menos estruturada que no espaço sala da 

componente lectiva.  

Para equipar o espaço da componente de apoio à família não é necessário material 

muito sofisticado, mas tão só que favoreça a polivalência e a intimidade (Vilhena, 

2002:18). 

Quanto à diversidade etária, neste estudo verificámos que, com excepção do grupo 

de crianças que frequentam a AP2, todos os outros grupos que frequentam a componente 

de apoio à família, são constituídos por grupos heterogéneos de crianças, isto é crianças da 

educação pré-escolar e do1.º ciclo. 

Atendendo à diversidade etária, será benéfico para todas as crianças o trabalho em 

grupo, no entanto os animadores que estão com estas crianças deverão estar atentos a este 

factor e não colocarem crianças a brincarem e a fazerem deveres ao mesmo tempo. 

 A falta de formação específica para as auxiliares e animadores pode conduzir a 

que, em algumas situações, as crianças tenham um excesso de tempo pedagógico e uma 

falta de tempo lúdico (Formosinho e Sarmento, 2000a:20). A formação de pessoal para o 

desempenho destas funções é essencial e primordial. 

 

 4.3. Gestão e Coordenação da Componente de Apoio à Família 
 
A circular 17/98, refere que “o recrutamento dos animadores é da competência dos 

municípios e obedece às regras de contratação de pessoal”. 

No nosso estudo verificamos que quem faz a gestão financeira e a gestão dos 

recursos humanos, na componente de apoio à família, são as associações de pais. Todos os 

entrevistados, excluindo mais uma vez a associação da AP2, referiram que a gestão é feita 

pelas associações de pais: 
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- “A gestão dos recursos humanos é feita por nós associação de pais” (EAP1). “A 

associação de pais é que faz o recrutamento do pessoal que presta serviço à CAF” (EEI3). “A 

gestão de recursos humanos é também a associação, mas juntamente com a educadora da 

componente lectiva” (EAP2). 
 

O estudo realizado mostra-nos que as associações de pais contratam pessoal para a 

componente de apoio á família. As verbas que a autarquia atribui às associações de 

permite-lhes fazer a gestão da componente de apoio à família, nomeadamente na 

contratação de pessoal e na aquisição de materiais. Embora as três associações de pais que 

nós averiguámos tivessem pessoal suficiente e qualificado para exercerem as suas funções, 

podemos constatar que outras associações têm pouco pessoal e sem formação adequada. 

Sublinhamos este aspecto com as seguintes afirmações: 
 

- “A CAF tem pernas para funcionar muito bem se houver uma técnica a tempo inteiro e 

aqui não existe (…) As auxiliares fazem o melhor que elas sabem, mas não chega. Falta 

efectivamente ali uma pessoa. As que estão a tempo inteiro não têm nada. Nunca fizeram cursos. 

Uma era empregada doméstica, a outra trabalhava numa casa de fotografia, a outra cabeleireira, por 

isso, são pessoas indiferenciadas. E há ali muita coisa que é necessário saber” (EEI1); 
 

- “Eles têm muitos funcionários tanto num lado como no outro” (EVP3); 
 

- “As associações recrutam o pessoal e há de tudo. Educadores, animadores, outros que não 

têm educadores nem animadores (…) considero que o facto de não terem pessoal especializado 

dificulta a dinamização e organização da CAF” (CM). 
 

Após as afirmações do representante da autarquia e uma vez que o recrutamento 

dos animadores compete à mesma, porque razão não são estabelecidos critérios para 

admitirem o pessoal para a componente de apoio à família e porque é que a autarquia não 

faz essa selecção?  

A autarquia quando faz a análise e a avaliação dos acordos de cooperação deveria 

ter em conta se as associações de pais têm pessoal qualificado. Parece-nos que a autarquia, 

ao atribuir verbas às associações de pais para a contratação de pessoal, está de alguma 

forma a desresponsabilizar-se da sua competência de assegurar os recursos humanos 

necessários ao funcionamento da componente de apoio à família. 
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O pessoal contratado pelas associações de pais têm um vínculo de trabalho precário 

e como vimos, nem sempre têm competência ou qualificação específica para assegurar este 

serviço, o que coloca em causa o bom funcionamento desta componente. Dado a 

experiência profissional das educadoras de infância, julgamos que estas poderiam ajudar na 

selecção do pessoal, contudo não o fazem. “O perfil do pessoal de atendimento e animação 

é diferente do de educador de infância, mas a animação socioeducativa não deve ser 

considerada uma tarefa não qualificada” (Formosinho, 1997b:36). Ainda segundo o mesmo 

autor e de acordo com a Lei-Quadro260, este decreto, implicitamente, recomenda que 

também o pessoal de atendimento socioeducativo que assegura o prolongamento de horário 

tenha uma habilitação superior à escolaridade obrigatória. 

Actualmente, a animação sócio-cultural é uma profissão com características 

específicas, no entanto é um curso recente, mas, caso não existam animadores com 

formação específica, dever-se-á dar preferência a pessoas com alguma experiência a 

trabalhar com crianças; também pessoas com competências em áreas como as expressões 

podem ser boas opções.  

“A falta de pessoal com formação é um factor determinante na qualidade das 

actividades da animação sócio-educativa, evidenciando pelos critérios de selecção, 

priorizadas pelas Câmaras: formação específica, formação adequada mas não específica e 

experiência de trabalho em jardim-de-infância” (Costa, 2004:500). 

Assim, julgamos que o recrutamento do pessoal deverá passar por uma entrevista 

prévia, com supervisão de um educador de infância, uma vez que por vezes os elementos 

pertencentes às associações de pais não têm experiência para recrutar pessoal.  

Verificámos, contudo, que a associação de pais AP2 faz a gestão do pessoal com a 

colaboração da educadora de infância da componente lectiva: “A gestão de recursos 

humanos é também a associação, mas juntamente com a educadora da componente lectiva” 

(EAP2). 

 

 Apoio da Autarquia  

 
Pareceu-nos relevante averiguar que tipo de apoio é prestado pela autarquia na 

gestão da componente de apoio à família. 

                                                 
260 Ponto n.º 3, art.º 18.º da Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro. 
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- “A autarquia coloca à disposição das associações de pais meios financeiros. Temos os 

acordos em que há uma verba que realmente é atribuída a cada associação de pais. Esta verba é 

atribuída de acordo com o número de crianças, em função das valências (…), consoante o próprio 

plano de actividades, porque há associações de pais que são dinâmicas e que querem fazer isto e 

aquilo e, depois, concerteza, a câmara associa-se a essas acções” (CM); 
 

- “Temos esta particularidade no concelho” (CM); 
 

- “A gestão financeira é feita por nós. A autarquia faz connosco um protocolo todos os 

anos, onde nos ajuda com uma verba (…) não é um montante por aí além” (EAP1). 
 

Para além do apoio financeiro a autarquia dá outros tipos de apoio às associações de 

pais, tais como: 
 

- “Em termos técnicos, (…) ao nível do próprio edifício” (EAP2); 
 

- “O edifício é da câmara, a luz, a água, o telefone é pago pela câmara (…) avaria qualquer 

coisa (…) telefonamos e é a câmara que vem imediatamente solucionar. (…) A câmara dá-nos 

bastante apoio” (EAP3); 
 

- “A autarquia dá a manutenção do edifício, do imóvel e eles são impecáveis: é preciso 

mudar uma lâmpada, eles vêm rapidamente” (EEI1). 
 

No estudo, é de salientar a disponibilidade constante da autarquia para apoiar as 

associações de pais, e mais concretamente, a componente de apoio à família. 

A autarquia através do protocolo de cooperação, realizado com os Ministérios da 

Educação e do Trabalho e Segurança Social de 1998, recebe uma verba para a componente 

de apoio à família. Este acordo é realizado anualmente de acordo com a realidade de cada 

ano lectivo e a verba é actualizada. A autarquia gere as verbas que recebe e atribui-as às 

associações de pais que posteriormente fazem a sua gestão. 

Para além deste apoio a autarquia apoia os projectos apresentados no Plano 

Municipal de Intervenção Educativa (PMIE). Este plano é um documento elaborado pela 

Câmara Municipal e traça linhas de orientação estratégica para o sector da educação no 

Concelho do Mar. Todos os anos há um tema principal para o PMIE. Este plano é 
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apresentado a várias instituições educativas no início de cada ano lectivo pelo presidente 

da câmara. 

Relativamente à comparticipação dos pais na componente de apoio à família é de 

salientar que, de acordo com a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, a componente 

educativa é gratuita261, no entanto, as famílias, de acordo com as respectivas condições 

socio-económicas, devem comparticipar no custo das componentes não pedagógicas da 

educação pré-escolar: “A comparticipação familiar é determinada, em regra, antes do 

início de cada ano lectivo, de forma proporcional ao agregado familiar262”. 

Quanto à mensalidade das crianças, questionámos os entrevistados se o Despacho 

Conjunto n.º 300/97263 era aplicado para cálculo das mesmas: 
 

- “No nosso caso é muito difícil fazer isso (aplicar o despacho n.º 300/97), porque não 

temos ninguém só para fazer serviço de secretaria, nem de contabilidade. A mensalidade é um 

valor fixo, mas variando segundo os serviços (…) ATL, manhã, tarde e serviço de almoço 40€, o 

pré-escolar paga menos, são 38€ ” (EAP1); 
 

- “A mensalidade das crianças é fixa, independentemente do rendimento do agregado 

familiar (…) quem calcula as mensalidades é a associação de pais” (EAP2); 
 

- “A mensalidade é 80€ ou 75€ (…) inclui almoço, lanche, os acompanhamentos nos 

transportes e as actividades extra curriculares” (EAP3); 
 

- “Relativamente a esses assuntos, nós não temos conhecimento directo. É a associação que 

calcula as mensalidades” (EEI3). 
 

Do anotado podemos verificar que o Despacho não é aplicado nas diferentes 

associações de pais. Cada associação aplica uma mensalidade igual para todas as crianças 

da mesma associação. Julgamos que este facto não promove a igualdade de oportunidades, 

porque, independentemente dos rendimentos das famílias, a mensalidade é igual para 

todos, e, nem todas as famílias têm a mesma disponibilidade financeira.  

                                                 
261Ponto 1, do art. 16.º, da Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro. 
262 Art.º 2.º, do Despacho Conjunto n.º 300/97 de 4 de Setembro. 
263 O Despacho Conjunto n.º 300/97 de 4 de Setembro menciona as normas reguladoras das comparticipações 
familiares pela utilização de serviços de apoio à família em estabelecimentos de educação pré-escolar. 
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O Despacho Conjunto n.º 300/97 surgiu para que existisse igualdade de 

oportunidades para todas as crianças que as famílias necessitem desta componente. Com a 

aplicação deste princípio (mensalidade única), utilizado pelas associações de pais, 

julgamos que as famílias não beneficiam das mesmas condições para frequentarem a 

componente de apoio à família. No estudo verificámos uma situação em que as crianças 

desfavorecidas sócio-economicamente não pagam para frequentarem este serviço: 
 

- “Nós por norma conhecemos os casos sociais e somos sensíveis a isso. Temos uma 

instituição que colabora connosco nesse campo (…) normalmente paga-nos a refeição dessas 

crianças carenciadas. Nós damos o ATL e a IPSS dá a alimentação” (EAP3). 
 

 Porém, parece-nos que o atrás mencionado não acontece em todas as associações 

de pais do Concelho do Mar. Existem crianças cujas famílias não podem pagar e como tal 

não frequentam a componente de apoio à família.  

Em síntese, mais uma vez podemos salientamos a não participação das educadoras 

de infância componente de apoio à família e a falta de conhecimentos relacionados com a 

componente de apoio à família, no que se refere às mensalidades. 

Ainda sobre as mensalidades, o representante da autarquia referiu o seguinte: 
 

- “As mensalidades não são feitas de acordo com o despacho 300, por causa do 1.ºciclo. 

Por mim, este ano em que estamos já deveríamos tê-lo aplicado” (CM); 
 

- “A nossa recusa em utilizar o despacho 300 tinha a ver com a lacuna que havia a nível do 

1.º ciclo e nós nunca concordámos e achávamos uma injustiça termos crianças do pré-escolar que 

tinham direito à CAF, tinham financiamento, etc e tínhamos os meninos do 1.º ciclo que eram uns 

desgraçadinhos (…). Agora penso que neste momento temos aqui um patamar de igualdade que 

nos permite cumprir o Despacho 300” (CM). 
 

Do exposto e do descrito pelo representante da autarquia, podemos inferir que as 

associações de pais não aplicam o normativo devido à falta de despacho para as crianças 

do 1.º CEB. Isto é, a autarquia não concorda com a sua aplicação e autoriza que cada 

associação aplique a tabela que julgue conveniente. Na sequência da publicação do 
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Despacho n.º 12251/2005, de 25 de Outubro264, foram estabelecidas as condições para o 

serviço de refeições para as crianças do 1.º ciclo, embora as crianças do 1.º CEB já 

tivessem a resposta de almoço. Foi estabelecido um contrato entre a autarquia e a Direcção 

Regional de Educação em Abril de 2006. Assim, a autarquia, do Concelho do Mar julga 

que, neste ano lectivo, estão reunidas as condições para a aplicação do Despacho n.º 

300/97 que, como podemos verificar, tem dez anos e ainda não foi aplicado por esta 

autarquia. 

Analisado o Plano Municipal de Intervenção Educativa do Concelho do Mar do ano 

2006/2007, vimos que relativamente a este assunto se refere o seguinte: “à gestão dos 

serviços da componente de apoio à família, a câmara municipal está empenhada em 

melhorar os sistemas existentes, encontrando-se a trabalhar com os parceiros, associações 

de pais numa metodologia de gestão, nomeadamente no que diz respeito à definição da 

comparticipação a ser efectuada pelos pais, bem como na gestão partilhada de novos 

serviços”.  

O representante da autarquia considera que este documento evidencia as 

preocupações que a autarquia tem pela educação. 

 

Parcerias 
 

No nosso estudo podemos verificar que para além da autarquia e das associações de 

pais, outros parceiros colaboram na componente de apoio à família. Salientamos as escolas 

do 1.º CEB, a IPSS do agrupamento de escolas A3, que presta a componente de apoio à 

família às crianças da freguesia W, a IPSS da freguesia X, que através de um projecto, 

apoia as refeições às crianças carenciadas de várias freguesias do Concelho do Mar e, 

ainda, juntas de freguesia, entidades privadas e outras como nos disseram os entrevistados: 
 

- “Temos apoio de entidades privadas e outras, tais como junta de freguesia e empresas” 

(EAP1). “A IPSS da freguesia X é um parceiro” (EAP3); 
 

- “O 1.º CEB é parceiro na componente de apoio à família (…); em todos os 

estabelecimentos, a componente de apoio à família abrange o pré-escolar e o 1.º CEB” (EVP1); 

 

                                                 
264 Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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- “As associações de pais são o melhor parceiro (…). As Instituições Particulares de 

Solidariedade Social são um parceiro educativo de grande importância no Concelho do Mar” (CM). 
 

As parcerias levam a práticas educativas mais adequadas e predestinadas a maior 

sucesso. 

 No PMIE é referido que “a componente de apoio à família tem sido tratada pela 

câmara municipal de uma forma muito especial na sua dupla vertente, em intima parceria 

com os seus destinatários, ou sejam os pais”. Já mencionámos neste trabalho que a 

educação não é um processo exclusivo da escola e dos profissionais de educação sendo 

bastante importante a participação activa da família na vida das mesmas, num trabalho de 

parceria constante. O PMIE tem uma temática, denominada “semana da educação”. Com a 

realização desta semana, a câmara pretende sensibilizar todos os parceiros educativos e a 

comunidade em geral para a importância de se trabalhar em parceria, na procura de mais e 

melhor educação para as crianças. 

As parcerias são necessárias e enriquecedoras para o desenvolvimento e bem-estar 

das crianças. Qualquer instituição pública ou privada da rede nacional pode realizar 

acordos com as instituições e serviços locais para enriquecer as suas actividades. 

 

Coordenação da Componente de Apoio à Família 

 
De acordo com a legislação em vigor, ao educador de infância compete, entre 

outros aspectos, coordenar as actividades de animação educativa da sala de educação pré-

escolar, salvaguardando a qualidade do atendimento prestado às crianças265.  

No estudo efectuado e exceptuando mais uma vez a AP2, verificámos que as 

educadoras de infância não coordenam as actividades de animação sócio-educativas: 
 

- “Quem coordena as actividades da CAF é a associação de pais” (EEI1); 
 

- “Não temos qualquer tipo de troca de impressões sobre a CAF, não fazemos coordenação 

nenhuma (…) Deve ser a associação de pais que faz a coordenação” (EEI2); 
 

- “A coordenação é feita pela associação de pais” (EEI3); 

                                                 
265 Ponto 2, do art.º 12.º, do Decreto-lei n.º 147/97 de 11 de Junho. 
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- “O coordenador máximo é a educadora da componente lectiva. (…) Mas há sempre 

intercâmbio entre a direcção e as responsáveis pela CAF” (EAP2). 
 

Do auferido, verificou-se que em 80% dos casos, as educadoras de infância não 

coordenam, supervisionam e/ou participam na organização da componente de apoio à 

família, sendo esta função apenas da responsabilidade das associações de pais e dos seus 

técnicos.  

Sobre a coordenação da componente de apoio à família, a presidente da associação 

de pais AP3 foi mais longe ao referir o seguinte: 
 

 - “Quanto a mim, quem coordena, tem que acompanhar. Isso já foi uma discussão muito 

grande porque o nosso grupo de educadoras, damo-nos um bocadinho mal (…) Coordenar à 

distância comigo nem funciona como educadora nem funciona como presidente da associação de 

pais (…) Para mim, coordenar é acompanhar, é estar é saber, é vivenciar as coisas. Quem coordena 

as actividades é a direcção da associação em conjunto com as técnicas, nomeadamente com a 

educadora da componente de apoio à família” (EAP3). 
 

Também o representante da autarquia, ao pronunciar-se sobre o assunto, comunga 

da mesma opinião da presidente da AP3:  
 

- “A co-habitação, digamos assim, não é pacífica, porque quando se fala em coordenar, o 

coordenar pressupõe uma participação activa. Não é só chegar, ditar ordens e ‘façam assim, assim e 

assim’. Par além de uma coordenação, tem que haver um trabalho de parceria e, muitas vezes, se 

não em quase todos os casos, isso não acontece” (CM). 
 

A circular n.º 17/98266, refere que, quando os apoios são prestados por outras 

entidades como, por exemplo, instituições de âmbito social, associações de pais, etc., deve 

existir prévio acordo entre essa entidade e a Câmara Municipal sobre a forma como 

organizar as actividades. Os educadores são co-responsáveis nesta organização mediante 

reuniões para análise do seu funcionamento e avaliação da sua concretização incluindo os 

aspectos financeiros. Como tal, as educadoras deveriam participar na componente de apoio 

à família, até porque esta componente faz farte do horário do jardim de infância, logo é da 

                                                 
266 Ponto 5, da Circular n.º 17/98 de 9 de Setembro. 
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competência da educadora de infância a organização e coordenação de todos os períodos 

de funcionamento do jardim de infância. 

As educadoras de infância “deveriam participar em todos os passos do processo de 

coordenação: selecção, coordenação pedagógica e avaliação” (Formosinho e Sarmento, 

2000b:129). 

Orientações emanadas superiormente referem-se à participação dos educadores, 

mesmo quando a componente de apoio à família é realizada numa IPSS. Isto é, quando este 

serviço é prestado por IPSS’s, decorrente de protocolos com a Câmara Municipal, deve, na 

reunião de preparação do ano lectivo, em que este assunto é planeado entre os vários 

intervenientes (agrupamento, educadores, pais e autarquia), também estar presente um 

representante da IPSS com quem a autarquia protocolou e que irá prestar o serviço, para 

em conjunto debaterem a organização das actividades de animação sócio-educativa. Todas 

as questões devem ser amplamente discutidas na reunião, convocada para o efeito, de 

forma a que ao longo do ano o educador de infância se possa inteirar do desenrolar do 

serviço, articulando com a IPSS, tendo em vista a qualidade do serviço prestado e o bem 

estar das crianças. 

Os educadores de infância têm um papel importante em assegurar uma certa 

continuidade educativa entre os dois momentos e garantir, a sua diversidade; devem 

também contribuir para que a organização da componente de apoio à família dê respostas 

às necessidades da população que atende (Silva, 2002:65). 

 

4.4. Dificuldades e Constrangimentos na Implementação da 
Componente de Apoio à Família 
 

Neste estudo, quisemos saber quais as dificuldades e constrangimentos que os 

vários entrevistados tiveram na implementação da componente de apoio à família. As 

dificuldades foram diversas e a vários níveis. 

Houve associações de pais que referiram que, particularmente este ano lectivo têm 

problemas financeiros. Estes problemas, segundo os entrevistados, devem-se ao elevado 

número de funcionários: 
 

- “Este ano estamos particularmente com dificuldades (…). É evidente que há escolas a 

funcionar sem auxiliares. Nós temos uma auxiliar, não queremos dispensá-la” (EAP1); 
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- “Temos um encargo muito grande a nível de funcionários. (…) A Câmara acha que 

gastamos muito com funcionários” (EAP3). 
 

Ainda relacionado com a falta de meios financeiros, a EAP1 focou o caso dos 

pais/encarregados de educação que não procedem ao pagamento das mensalidades dentro 

dos prazos estabelecidos: 
 

- “As mensalidades têm que ser pagas a horas (…); como nós não temos fundo de maneio, 

o que recebemos é para pagar, isto é uma dificuldade e constrangimento. Temos seis pessoas que 

dependem disto que está aqui” (EAP1). 
 

Pudemos verificar que esta associação de pais está a passar por algumas 

dificuldades financeiras. Talvez devido ao momento menos bom que estão a passar, a 

presidente da associação de pais referiu que preferia que não fossem as associações de pais 

a gerir o dinheiro: 
 

- “ (…) Nós temos mais despesas este ano e é mais difícil gerir o ATL (…). Há uma 

dificuldade tão grande de gerir o dinheiro, era preferível que não fosse a associação de pais” 

(EAP1). 
 

O representante da Autarquia referiu que há associações de pais que têm pessoal 

suficiente e até em excesso, no entanto, outros têm falta de pessoal e outros, como já 

mencionamos neste trabalho, têm falta de pessoal qualificado. 

Associado às dificuldades financeiras, há entrevistados que também abordam a falta 

de recursos materiais e de infra-estruturas: 
 

- “Gostamos de utilizar bons materiais (…) Agora tudo é regrado, agora não podemos 

abusar dos materiais” (EAP1); 
 

- “Uma grande dificuldade tem a ver com as infra-estruturas. Não temos espaços para 

realizar a componente de apoio à família” (EAP2); 
 

- “A falta de infra-estruturas também é uma realidade que impede uma boa organização” 

(EEI1). “Tivemos uma limitação complicada, que foi ao nível dos recursos. Nós, em nove anos, 

criámos muitos ATL’s” (CM). 
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Quanto aos materiais da componente de apoio à família, verificámos que todas as 

associações apreciam a qualidade dos materiais e que a sua compra se torna dispendiosa.    

Como já foi referido no presente trabalho, quase todos os jardins-de-infância do 

concelho têm implementado a CAF. Da autarquia houve a preocupação de criar condições 

físicas para a implementação deste serviço. Tal como menciona o representante da 

autarquia, construiu edifícios, remodelou outros, isto é, adaptou o parque escolar às 

necessidades exigidas para desenvolver as actividades de animação sócio-educativa. 

Sobre os inconvenientes na implementação da CAF, um entrevistado referiu que 

não tiveram qualquer inconveniente uma vez que não participaram neste processo:  
 

- “Enquanto elemento do conselho executivo não tive inconvenientes, porque já estava tudo 

implementado (…); nos novos também não, porque não estive envolvida no processo” (EVP1).  
 

Com esta afirmação, verificamos que este conselho executivo está completamente 

isento da implementação e organização da componente de apoio à família. 

Outra dificuldade anotada por um entrevistado refere-se às associações de pais e, 

mais propriamente, à falta de disponibilidade dos pais e encarregados de educação para 

dinamizarem a CAF e também a falta de conhecimentos dos mesmos: 
 

- “Uma das grandes dificuldades (…) são os pais que têm a sua actividade profissional, que 

estão a dinamizar este tipo de associações, não têm tempo, nem disponibilidade para o fazer” 

(EAP2). “Falta de experiência, falta de conhecimentos que muitas vezes são necessários para 

dinamizar estas associações. É que nós somos leigos” (EAP2). 
 

Temos a evidenciar que as afirmações atrás proferidas são da associação de pais 

que tem o apoio, participação e colaboração constante das educadoras de infância. Uma 

questão nos suscita, será que é por os elementos da associação de pais se sentirem leigos 

nos assuntos da componente de apoio à família que pretendem a colaboração das 

educadoras? ou será, tal como mencionam, por falta de tempo? ou apenas porque julgam 

que deve ser a educadora a interveniente activa no processo da componente de apoio à 

família? São questões que não temos respostas. 

Julgamos que por todos estes motivos existe uma parceria constante, uma partilha e 

um envolvimento que, de certa forma, beneficiará a todos mas principalmente as crianças. 
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Outro constrangimento anotado neste estudo é a falta de participação dos docentes 

na componente de apoio à família:  
 

- “Lamento sempre a pouca participação que esta instituição sempre teve das professoras e 

das educadoras” (EAP3); 
 

- “A falta da nossa participação, acaba por ser má. Para nós, que não sabemos o que se 

passa lá, e acho que eles também teriam vantagens se tivessem a nossa colaboração” (EEI2); 
 

- “A falta de participação dos docentes é um grande constrangimento. O facto dos 

educadores não se envolverem na componente de apoio à família, leva por vezes a alguma 

conflitualidade” (CM). 
 

No estudo verificamos que as professoras do 1.º CEB, que têm crianças a 

frequentar a componente de apoio à família juntamente com as crianças da EPE, não 

intervêm em nenhum momento na componente de apoio à família. A maioria das 

educadoras de infância tem uma intervenção esporádica. 

Ainda, outro aspecto focalizado pelos entrevistados, como dificuldade na 

implementação da componente de apoio à família, foram as relações interpessoais entre os 

vários intervenientes. 

A relação assume especial importância numa comunidade. Diez (1989:90), refere 

que “a união entre as diversas pessoas da comunidade educativa, e entre as suas respectivas 

funções, não anula, de modo algum, a identidade de cada uma delas”. Assim, o encontro de 

pessoas com funções diferentes é importante e benéfico para todos desde que se respeite a 

especificidade de cada um. Por vezes, nas organizações, estas relações complicam-se, os 

intervenientes têm culturas diferentes e por vezes não entendem o trabalho do outro e isto 

verifica-se a vários níveis: educador – associação de pais, pais/encarregados de educação – 

associação de pais. Podemos verificar esta situação nas afirmações que se seguem: 
 

- “A maior dificuldade é a linguagem do pessoal, há falta de entendimento e em termos de 

aplicação do plano de actividades (…); acabo por ser a má da fita, porque eu digo uma coisa e 

depois na prática faz-se outra, pronto é muito complicado. Esta articulação (…) é muito 

complicada, (…) são as inter-relações” (EEI1); 
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- “Eu sinto aqui a associação de pais e a componente de apoio à família como uma coisa 

completamente à parte do jardim-de-infância. Não há relação uns com os outros” (EEI2); 
 

“A maior dificuldade, ou mais o constrangimento, é por vezes sentir-me uma intrusa. É 

isso. Embora haja uma relação, e nós estamos aqui ao lado (…), sinto que as outras pessoas, não 

todas, vêem dessa forma (…). Mas isso naturalmente deve-se porque não existiu logo de inicio uma 

relação. A associação era uma coisa e nós éramos outra. Estamos a tentar ultrapassar este problema, 

com a educadora está a ser conseguido, com algumas auxiliares ou monitoras a coisa complica-se, 

já estão lá há muitos anos e criaram alguns hábitos” (EEI3). 
 

As três educadoras de infância entrevistadas pronunciaram-se sobre a 

impossibilidade de estabelecer uma relação com as animadoras da componente de apoio à 

família e também com as associações de pais. Por palavras diferentes, demonstram as três 

o mesmo sentir ou seja uma falta de relação. A EEI1 fala sobre as dificuldades da 

comunicação e por conseguinte a dificuldade em se inter-relacionarem, a EEI2 refere-se à 

ausência de relação e a EEI3 aborda a relação vista pelos intervenientes de forma diferente, 

“uma intrusa”, o que impede uma verdadeira relação. 

 As presidentes das associações também abordam a questão das relações ao nível 

dos pais/encarregados de educação, isto é, as relações que ambos estabelecem: 
 

- “Temos dificuldade de lidar com algumas questões que os pais colocam (…); muitas 

vezes tem a ver com uma impossibilidade dos pais se colocarem no lugar do outro. Os pais não 

percebem que o tempo que nós estamos aqui as duas a conversar (…), que eu reúno e vou à Câmara 

(…), é em benefício dos filhos de todos” (EAP1). 
 

- “Eu costumo dizer que onde há pais há sempre confusão” (EAP3). 
  
O representante da autarquia, também quando questionado sobre as dificuldades na 

implementação da CAF, aludiu às escassas relações e à falta de envolvimento entre os 

diferentes profissionais da componente de apoio à família: 
 

- “Penso que haveria ganhos para todas as partes se realmente houvesse um maior 

envolvimento positivo por parte de todos os profissionais e que pudesse haver aqui uma relação de 

parceria efectiva entre todas as partes. E, quando falo em parceria, falo em associações de pais com 

as educadoras, com o agrupamento e, é óbvio, a câmara aqui metida ao barulho” (CM). 
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Do apurado podemos referir que a relação de colaboração e parceria entre os 

jardins-de-infância, as associações de pais, os pais/encarregados de educação, 

agrupamentos e autarquia é quase inexistente e não é obtida com facilidade. Todos os 

entrevistados falam da falta de relação, que provavelmente quer dizer falta de colaboração 

e participação. Nos jardins-de-infância, a colaboração entre as educadoras e os pais é 

frequente, os intervenientes são dois, existe por isso, relações de estreita cooperação entre 

ambos. Na componente de apoio à família, os parceiros são vários, as respostas são duas 

(social e lectiva) e as crianças são um grupo (as mesmas crianças) e, neste caso, deveria 

existir uma partilha de poder ao nível das decisões, o que complica a organização.  

Segundo Reimão (1997:158), na definição da política educativa, na administração e 

gestão do sistema escolar e na experiência pedagógica, deverão adoptar-se processos 

participativos e deverá assegurar-se a participação de todos os intervenientes na tomada de 

decisões. Julgamos que será necessário algum tempo para combater algumas concepções 

dos vários intervenientes relativamente às funções e ao papel de cada um. 

 

 4.5. O Papel das Associações de Pais na Componente de Apoio à 
 Família 
 

No Concelho do Mar, a componente de apoio à família é um exemplo particular do 

desempenho das associações de pais. Só o Agrupamento A1 tem 9 associações de pais para 

127 crianças que frequentam a educação pré-escolar e 700 alunos do 1.º CEB, no total de 

827 alunos. 

A autarquia do Concelho do Mar há muito que se preocupa com a educação. 

Segundo os entrevistados sempre foi uma presença assídua, interessada e participativa. 

Quanto às associações de pais, têm tido uma participação activa no acompanhamento que 

fazem à componente de apoio à família.  

No nosso estudo assiste-se a uma intervenção parental na dinamização de uma 

vertente que os jardins-de-infância e as escolas não assumiram, talvez porque não era 

lectiva e porque os pais, no seu próprio interesse, despoletaram. Poderá ter sido esta a 

forma que os pais encontraram para se evidenciarem como participantes activos na 

comunidade educativa. 
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 Mas, quais as vantagem e/ou inconvenientes que os nossos entrevistados vêem no 

facto de serem os pais os dinamizadores da componente de apoio à família?  

As vantagens mencionadas variam consoante o entrevistado: educador, presidente 

de associação de pais, vice-presidente do agrupamento de escolas ou representante da 

autarquia. 

 

Quantidade e Qualidade das Actividades  

 

Umas das vantagens mencionadas por 30 % dos entrevistados, referem-se à 

quantidade e qualidade das actividades oferecidas na componente de apoio à família:  
 

- “Eu ou faço as coisas com qualidade ou então não faço. Temos aulas de dança e de 

educação musical, guitarra, piano, violino e órgão e temos escolas de natação” (EAP3); 
 

- “Ali, além de saírem do mesmo espaço, eles têm outras actividades, a música que começa 

logo aos três anos, a dança e outras. Eles fazem várias actividades, que nós, nos jardins seria difícil 

promover” (EVP3); 
 

- “O grande número de actividades que as crianças têm, bem como os diversos espaços que 

podem usufruir, é uma grande vantagem” (EEI3). 
 

Do mencionado podemos referir que apenas os entrevistados do agrupamento de 

escolas A3 se referem à quantidade e qualidade de actividades existentes na componente 

de apoio à família. Devemos salientar, mais uma vez, que o edifício onde são realizadas as 

actividades de animação sócio-educativa foi criado de raiz, pela autarquia, para o 

funcionamento da componente de apoio à família.  

A utilização de espaços como este (a população denomina-o de Ludoteca), onde são 

desenvolvidas as actividades de animação sócio-educativa, são os mais adequados para a 

componente de apoio à família, no entanto devem os responsáveis ter em atenção as 

actividades que propiciam, pois estas devem ser adequadas às características do grupo. 

Também uma nota importante a realçar são as mensalidades. Em comparação com 

as outras associações de pais, as comparticipações dos pais desta associação são das mais 

elevadas, em alguns casos o dobro. Julgamos, também, que nem todas as famílias poderão 

pagar um a mensalidade tão alta, assim, nem todas as crianças poderão usufruir das ofertas 
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que esta associação de pais tem para as crianças. Chamamos a atenção que quantidade não 

equivale a qualidade. 

A associação de pais bem como os restantes parceiros deverão também estar atentos 

ao excesso de actividades disponíveis para as crianças. E não podemos confundir 

actividades de apoio sócio-educativo e actividades de complemento curricular. Estas 

diferem “enquanto que as actividades de complemento curricular desempenham sobretudo 

uma função formativa, a animação sócio-educativa (…) tem, predominantemente, uma 

função social de apoio à família” (I. Silva: 2002:31).  

De acordo com Vilhena (2002:19), “O bom senso obriga-nos a não sobrecarregar as 

crianças com actividades estruturadas para além do tempo aconselhado e legal – 5 horas 

por dia”. Legalmente estas cinco horas são as adequadas para as crianças, devendo, após 

esse tempo, ser proporcionado à criança outro tipo de oportunidades. 

Neste contexto, o papel do educador é fundamental, uma vez que cabe a ele alertar 

os pais e também as associações de pais para que não tenham tendência a multiplicar as 

actividades das crianças. Para isso é necessário que o educador coordene ou supervisione a 

CAF e que reflectia em conjunto com os vários intervenientes os níveis de qualidade 

exigidos nesta componente social. Julgamos que, pelo facto de existirem muitas 

actividades, não quer dizer que seja a melhor resposta para as crianças. 

 

A Articulação entre Ciclos 

 

Outra vantagem citada no nosso estudo foi a articulação entre ciclos, mais 

exactamente, entre o pré-escolar e o 1.º CEB. 

Todos sabemos o quão importante é esta articulação: “a realização de projectos 

comuns que integram docentes e crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo podem ser 

um meio de colaboração e de maior conhecimento mútuo: o que se faz e aprende na 

educação pré-escolar e no 1.º CEB” (Ministério da Educação, 1997b:91). 

Segundo 40% dos entrevistados, o facto das crianças do pré-escolar e do 1.º CEB 

estarem juntas nas actividades de animação sócio-educativa é uma vantagem para ambos: 
 

- “O facto das crianças do pré estarem juntas com as crianças do 1.º ciclo tem as suas 

vantagens, porque dá-se a possibilidade dos mais velhos ajudarem os mais novos (…) essa situação 

tem que ser bem gerida” (EEI3); 
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- “Eu acho muito bem e continuo a achar e vou defender até ao fim as crianças do pré 

estarem juntas com as da escola” (CM); 
 

- “Os meninos do pré-escolar têm facilitado a convivência com as outras crianças, apesar 

de haver ali aquele corredorzito, há proximidade emocional. E os mais velhos integram-se e 

brincam” (EAP1). 
 

Embora o pré-escolar e o 1.º CEB tenham objectivos diferentes, existe entre eles 

uma certa continuidade educativa, quer no espaço da escola, quer na própria componente 

de apoio à família. Esta articulação é essencial, uma vez que “o sucesso da educação pré-

escolar depende muito do modo como for continuada no nível seguinte” (Lei-Quadro da 

Educação Pré-Escolar). 

Neste processo, o diálogo entre professores e educadores é fundamental. 

Acreditamos que o diálogo entre os profissionais dos dois níveis pode ser potencializador e 

facilitador da articulação entre estes dois níveis de ensino e que, através desse diálogo, será 

possível a concretização de actividades comuns (Serra, 2004:81). 
 

- “Nós servimos aqui para trabalhar em conjunto com os professores. Nós colaboramos em 

tudo (…) com o corpo docente é uma relação facilitada” (EAP1). 
 

O “nós” refere-se à associação de pais, no entanto esta relação será também uma 

mais valia para todas as crianças. Temos a salientar que a associação de pais AP1 mostrou 

que tinha uma relação muito aberta de colaboração e participação com as professoras de 1.º 

CEB, em particular com a directora, que está por dentro de toda a organização da 

componente de apoio à família; porém, esta relação não se verifica com a educadora de 

infância. O diálogo e a colaboração entre os vários técnicos (professores, educadores, 

animadores e auxiliares) facilitam a relação entre os vários grupos de crianças, no entanto 

no nosso estudo essa colaboração nem sempre está presente. 

 

Aumentar a Participação dos Pais 

 

Aumentar a participação dos pais na vida escolar dos seus educandos, foi outra 

vantagem evidenciada nesta investigação, por 60% dos entrevistados: 
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- “O facto das associações de pais organizarem todo um serviço em função das próprias 

necessidades e expectativas dos seus pares, acho que é a maior vantagem que existe” (CM); 
 

- “Vejo vantagens no aspecto da responsabilização dos pais em relação a esta situação. Há 

associações de pais que funcionam bem. Eu acho que os pais têm que ser de alguma forma, 

responsabilizados pelos filhos” (EEI1); 
 

- “Eu acho que há vantagens, porque é uma forma de envolvimento dos pais, portanto, os 

pais têm que saber e devem. Têm o direito de se envolverem na educação dos seus filhos e se eles 

acham que é necessário e imprescindível, claro que eles têm uma opinião a dizer” (EVP2); 
 

- “Também nos envolve mais na inserção dos nossos filhos no jardim, escola” (EAP2). 
 

É de salientar a disponibilidade dos pais para colaborarem directamente nas 

actividades de animação sócio-educativo. Já referenciámos neste trabalho que os pais são 

os principais responsáveis pela educação das crianças, como tal têm o direito de conhecer, 

escolher e contribuir para a resposta educativa que desejam para os seus filhos. Neste 

estudo verificamos que eles são intervenientes activos, assumem um papel central e os 

vários parceiros vêem este aspecto como uma vantagem para a implementação e 

organização da componente de apoio à família e para as próprias famílias. 

Já pudemos constatar que através das associações de pais concretiza-se o 

envolvimento das famílias no processo educativo. Contudo, não podemos esquecer que “as 

associações de pais destinam-se a servir e não a que alguém se sirva delas” (Reimão, 

1997:163). 

Temos também que considerar que a percepção que as educadoras de infância têm 

sobre a participação dos pais na vida do jardim-de-infância é diferente da dos outros níveis 

de ensino. Este facto deve-se provavelmente à proximidade existente entre as crianças a 

educadora e a família. É de salientar que, com o 115-A/98, os pais fazem parte dos órgãos 

de direcção dos agrupamentos, no entanto, a participação a nível dos jardins-de-infância já 

advém do Decreto-Lei n.º 542/79. Este decreto previa o conselho consultivo como um 

órgão de gestão do jardim-de-infância onde para além do director, faziam parte um 

elemento do pessoal auxiliar, dois representantes de pais e um representante do poder 

local. Por conseguinte, os pais já fazem parte da gestão dos estabelecimentos de educação 
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pré-escolar, desde 1979. Talvez por esta razão foi facilmente reconhecido aos pais o direito 

de intervirem na participação e organização das actividades da componente de apoio à 

família: 

“A colaboração dos pais, e também de outros membros da comunidade, o 

contributo dos seus saberes e competências para o trabalho educativo a desenvolver com as 

crianças, é um meio de alargar e enriquecer as situações de aprendizagem” (Ministério da 

Educação, 1997b:45). 

Pelo que nos foi dado a conhecer, julgamos que os pais são os verdadeiros 

responsáveis por todo os processo que envolve a componente de apoio à família, no 

entanto todos os outros parceiros deverão estará atentos à qualidade desta resposta social, 

sob pena da componente de apoio à família servir apenas as famílias e esquecer as 

crianças. 

Os resultados apresentados permitem afirmar que globalmente os inquiridos estão 

satisfeitos com a acção das associações de pais. Duas educadoras de infância e um vice-

presidente do agrupamento de escolas salientaram como vantagens o facto de não terem 

trabalho com esta componente: 
 

- “Para nós é bom porque não temos disponibilidade para coordenar tudo o que nos 

envolve” (EVP1); 
 

- “Para nós é bom que haja uma associação de pais que está a tratar desses assuntos, porque 

no fundo, é menos um a preocupação que os jardins-de-infância têm” (EEI2); 
 

- “É uma vantagem o facto da associação organizar a componente de apoio à família; 

podemos dizer que há trabalho que nos poupa, e particularmente a mim, (…) que não gosto de lidar 

com dinheiro e com as mensalidades” (EEI3).  
 

São, também evidenciadas dificuldades, por parte dos educadores, na coordenação 

desta componente. A multiplicidade de funções dos educadores/directores pedagógicos, o 

facto dos horários serem diferenciados, poderão ser factores que impeçam esta 

coordenação. 

Neste estudo abordamos por várias vezes a questão da participação e da relação 

ou, por outras palavras, a não participação e a ausência de relação de alguns 
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intervenientes nesta resposta social que é a componente de apoio à família (itálico nosso). 

Falar de participação, implica, em principio, falar também de não participação. Na 

perspectiva de Lima (1998:134) correspondem a extremos de um mesmo contínuo e 

“constituem dois termos contraditórios que se excluem mutuamente”. De acordo com o 

autor, não basta estar presente, agir, tomar parte numa organização para se poder falar de 

participação, porque esta participação por vezes é uma “participação imposta” (Lima, 

1998:182). 

Das entrevistas efectuadas quase a totalidade dos entrevistados (80%), abordou as 

relações e participações: do educador de infância, da autarquia, dos agrupamentos de 

escolas, das associações de pais e dos pais/encarregados de educação. 

A participação é fundamental numa organização, pelo que o envolvimento de todos, 

alunos, professores, educadores, pais/EE, pessoal não docente, representantes da autarquia 

e outros agentes da comunidade local, é necessário. Na componente de apoio à família para 

além de necessário é fundamental. 

Durante o nosso estudo não referenciamos o pessoal não docente, mas, as auxiliares 

de acção educativa dos jardins-de-infância são peças fulcrais de todo este “puzzle” de 

intervenientes. Elas fazem parte integrante da equipa do jardim de infância e do 

agrupamento de escolas e estão implicadas também no desenvolvimento das actividades da 

CAF, como tal tem que garantir o bom funcionamento do jardim de infância quer na 

vertente das actividades lectivas quer na vertente de apoio à família, pelo que podem 

acompanhar as crianças neste serviço. 

Relativamente à participação do educador de infância na componente de apoio à 

família e primordialmente na sua organização, 90% dos entrevistados pronunciaram-se 

sobre esta participação. Podemos verificar que existe uma ruptura entre a componente 

lectiva e a componente de apoio à família organizada pelas associações de pais. As 

educadoras de infância não se têm envolvido, nesta componente, excluindo a EI2. A 

legislação é clara ao referir que as educadoras devem participar neste processo mas como 

passamos a demonstrar, isso não acontece. 
 

- “Têm participado. Temos reunido, não tanto para participar, mas mais para as educadoras 

ficarem com conhecimento de como as coisas estão a funcionar. (…) No ano passado éramos 

obrigadas a vir, tínhamos que vir à hora de almoço, tínhamos que vir à tarde. No agrupamento 
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estava decidido. Agora, se não forem chamadas, não vêm (…) Temos reunido uma vez por 

trimestres (…) vinham com o intuito de vou dizer mandar” (EAP3); 
 

- “As educadoras participam na organização da componente de apoio à família (…) 

reúnem-se semanalmente com os educadores que estão na CAF, planificam juntos” (EVP2); 
 

- “Comigo, é assim: eu faço um vez por semana, reunião, fazemos um bocado o ponto da 

situação, como é que está, o que é que vão fazer e pronto (…). Agora, isso não funciona, é aquele 

problema. Eu acho que esta situação foi um bocado passar a batata quente do ME em relação a esta 

questão. Então a associação de pais e o pessoal que está no terreno, arranjem-se” (EEI1); 
 

- “Eu continuo a ser muito céptico e muito crítico em relação à participação dos 

profissionais do Ministério da Educação, neste caso as educadoras, na componente de apoio à 

família. Acho que se habituaram ao facto do nosso parceiro e da própria câmara fazer praticamente 

tudo e a intervenção é reduzida ou nula (…). Temos educadoras que pura e simplesmente se 

demitem, outros acham que não têm qualquer tipo de obrigação de se meterem, outros casos haverá 

em que se calhar tentam, mas as próprias associações de pais poderão não ver com bons olhos essa 

intromissão das próprias educadoras (CM). 
  

Segundo o representante da autarquia, esta demissão da participação das 

educadoras será provavelmente da responsabilidade de todos, uma vez existem educadoras 

que não participam porque não querem, outras que querem e não as deixam participar. 

Julgamos que a autarquia deveria ter aqui um papel preponderante nesta participação. Até 

porque pelas entrevistas analisadas, 80% dos entrevistados referem-se à autarquia como 

um parceiro activo na educação do Concelho do Mar. Da análise da relação estabelecida 

através da comunicação podemos deduzir que existe relacionamento próximo entre as 

educadoras de infância e a autarquia, embora as educadoras julguem, que a autarquia 

decide muitas vezes sozinha em relação a projectos e actividades dos jardins de infância. 
 

- “Na câmara podem não resolver as coisas, mas ouvem-nos sempre (…); nós somos 

parceiros da Câmara” (EAP1); 
 

- “A autarquia é disponível (…); temos uma relação boa saudável” (EAP2); 
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- “ (…) Tem havido o cuidado de nos auscultarem. São super abertos, nisso são 

impecáveis” (EEI1); 
 

- “Com a autarquia, (…) actualmente existe uma boa relação. A autarquia colabora e tem 

uma participação activa nas escolas e nos jardins. É nos transportes, nas actividades que 

desenvolvem no Natal, no Dia Mundial da Criança, na semana do teatro e muitas outras actividades 

que proporcionam” (EEI3). 
 

Nas declarações pronunciadas é visível a satisfação com que os vários 

intervenientes falam da relação estabelecida com a autarquia e esse facto foi visível quando 

realizamos as entrevistas. As pessoas mostram-se satisfeitas com as actividades 

desenvolvidas pela autarquia ao nível da educação, referiram várias vezes que a autarquia 

está sempre presente. Se, por vezes, não lhes é dado o que solicitam é porque a autarquia 

não pode mesmo, como por exemplo o caso da falta de infra-estruturas nas escolas para a 

dinamização das actividades extra curriculares e de apoio à família. Todos os jardins-de-

infância públicos tiveram intervenções profundas de ampliação, remodelação ou de 

conservação após 1998. 

Neste momento, a autarquia não responde a esta necessidade, porque a carta 

educativa está para aprovação e depois de aprovada farão alterações significativas no 

parque escolar do seu concelho: 

“Uma das bases fundamentais da formação inicial dos cidadãos, constitui o alicerce 

primordial para a formação contínua ao longo da vida. Convém, assim, que as 

comunidades educativas que constituem cada escola possuam as melhores condições 

possíveis para que a sua actuação seja possível com êxito e consequentemente a 

comunidade, em geral, dela retire o máximo de proveito com o máximo de eficácia” (Carta 

Educativa do Concelho do Mar - versão provisória). 

No que se refere à participação dos conselhos executivos dos agrupamentos de 

escolas na componente de apoio à família é evidente a não participação deste órgão de 

gestão neste serviço (70%). Já verificamos esta situação noutros pontos do nosso trabalho e 

foi evidente a descoordenação dos intervenientes, por exemplo, quando analisamos os 

documentos de administração e gestão do Agrupamento de Escolas. 
 

- “O conselho executivo não está por dentro” (EAP1); 
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- “O conselho executivo não está por dentro disto, não intervêm em nada (…) é mesmo 

com a educadora (…); entre nós, associação e o agrupamento, não tem havido praticamente 

relacionamento” (EAP2); 
 

- “O nosso papel é mais de controlar, ver se realmente há participação das educadoras, 

falamos com as associações de pais no sentido de haver uma partilha entre as educadoras e a 

associação, informamos do calendário escolar às associações” (EVP3); 
 

- “O agrupamento não participa em nada. Quando começaram os agrupamentos, 

praticamente já estava tudo a funcionar (…). Só dois jardins-de-infância começaram este ano (…); 

nós só enviamos o número de inscrições. Não temos papel nenhum” (EVP1); 

 

- “Sobre a componente de apoio à família é muito raro reunirmos com os agrupamentos, no 

entanto, quando surge um problema trabalhamos em conjunto para encontrar soluções” (CM). 
 

Segundo orientações superiores (circular n.º 17/98), pela sua dimensão 

organizacional, a responsabilidade última da componente de apoio à família cabe aos 

órgãos de gestão das escolas. Porém, das declarações proferidas não se verifica nenhuma 

colaboração, participação ou envolvimento do conselho executivo nestas actividades, 

embora todos falem numa boa relação. Não há sequer contactos entre as associações de 

pais e os membros do conselho executivo e também com a autarquia.  

Quanto aos pais/encarregados de educação, eles têm um papel importante nas 

decisões sobre animação sócio-educativa: 
 

- “Os pais são pessoas interessadas, é essa a percepção que eu tenho (…); participam nas 

reuniões” (EAP2); 
 

- “A relação com a associação de pais é boa (…); já houve melhor presidente, mas isto, nós 

somos todos diferentes” (EEI1); 
 

- “Os pais definem um serviço que é para eles próprios. Como o próprio nome indica, é 

componente de apoio à família, por isso as famílias têm que ser envolvidas num serviço que é 

específico para elas” (CM). 
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As referências evidenciadas à participação dos pais são apontadas como positivas. 

Durante a entrevista ao representante da autarquia foi evidente o orgulho que ele sente em 

relação às associações de pais e ao serviço que prestam, embora todos os anos lectivos 

surjam alguns problemas: 
 

- “ A nossa relação com os pais é boa, mas todos os anos temos um filme ou dois. As 

associações de pais habituaram-se a ter na câmara um bom parceiro, para o bem e para o mal (…); 

já temos ajudado no despedimento de funcionários. As associações de pais quando estão aflitas é a 

nós que recorrem, principalmente ao nível de apoios jurídicos e financeiros” (CM). 
 

Assim, parece-nos que as associações de pais no Concelho do Mar resolvem um 

problema aos educadores de infância, aos conselhos executivos e à autarquia e, 

fundamentalmente, às famílias que necessitam desta componente social, contudo, a 

interferência dos pais na escola pode colocar em o causa poder dos educadores de infância. 

Ao longo do estudo foi mencionado que as associações de pais têm excesso de poder. Este 

é evidente pela total autonomia que lhes é facultada pela autarquia e pela falta de 

coordenação e supervisão das educadoras de infância. A legislação vigente também não 

esclarece como pode a educadora de infância coordenar e supervisionar as actividades de 

animação sócio-educativa. “Assim, os serviços de educação pré-escolar compõem-se de 

camadas sobrepostas, com espírito e regras diferentes, que tornam, difícil a sua gestão e os 

serviços prestados de qualidade variável” (Sarmento, 2002:17). 
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 Considerações Finais 

 
 

“Se pudéssemos entrar discretamente numa 

organização escolar e observar atentamente o que nela 

sucede, é certo e seguro que poderíamos afirmar que  

grande parte do que nela se passa está envolto nalguma  

forma de comunicação interpessoal. As relações, débeis 

ou fortes, didácticas ou pluripessoais, explícitas ou 

implícitas, compõem a urdidura da vida da escola”. 

 
(Guerra, 2002:88) 

  
 

Chegados ao fim, fica-nos a sensação que começámos agora a perceber o que 

significa investigar…! 

Tivemos de concluir este trabalho no momento em que nos parecia estar apenas a 

principiá-lo, isto porque, fica-nos a sensação de algo inacabado. Foram várias as questões 

que surgiram ao longo do estudo empírico e também os interesses em desenvolver cada vez 

mais o trabalho. 

 Esta sensação deve-se, provavelmente, ao facto de ser o nosso primeiro trabalho de 

investigação e também devido à nossa inexperiência. Os riscos e as incertezas na sua 

realização foram imensos e constantes, no entanto, os obstáculos foram sendo 

ultrapassados e podemos assegurar que este trabalho foi um desafio que nos permitiu 

estudar uma temática do nosso interesse – A Componente de Apoio à Família na Educação 

Pré-Escolar. 

Ao longo do trabalho verificámos que a educação pré-escolar tem assumido, de 

forma progressiva, grande importância no sistema educativo português. “As alterações 

sociais, particularmente a nível das famílias, criaram a necessidade de implicar agentes 

externos às mesmas no processo educativo global das crianças” (Sarmento, 2005:61). 

O facto de a maioria das mães trabalharem fora de casa, originou um aumento da 

procura de ofertas educativas para as crianças e, por conseguinte, um aumento de 

estabelecimentos de educação pré-escolar. Os pais/encarregados de educação são os 

primeiros educadores dos seus filhos, o jardim-de-infância é o espaço de transição entre a 
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família e a escola e também o local privilegiado para a realização da educação pré-escolar. 

O jardim-de-infância deve estar integrado na comunidade e deve desenvolver interacções 

com todas as estruturas dessa comunidade, no sentido de proporcionar o bem-estar e 

desenvolvimento de cada criança e sua família. Este é um local de aprendizagem, de 

desenvolvimento, o que implica uma organização e gestão dos tempos, espaços, materiais e 

equipamentos. Implica a planificação da acção pedagógica e da animação sócio-educativa, 

bem como a dinamização do trabalho com as famílias e com a comunidade alargada. Só 

assim se pode dar uma resposta abrangente e de qualidade às crianças. As questões da 

família e da relação escola-família, bem como a importância das parcerias na participação 

da organização escolar, foram abordadas no capítulo 1 do presente trabalho e, 

actualmente, é difícil negar o papel determinante que a comunidade em geral e, 

especificamente, a família desempenham na escola, papel baseado, não na dependência, 

mas numa cooperação que se torna essencial assegurar. 

Como refere Arroteia (1991), “estabelecido o diálogo entre a instituição escolar e a 

comunidade local, a escola vê-se envolvida por um cenário diversificado e por uma teia de 

numerosas relações, que a obrigam a reflectir sobre a realidade física, humana, económica 

e social circundante, introduzindo muitas das valências do exterior no seu quotidiano”. 

A componente de apoio à Família enquadra-se nesta moldura. A família e a escola 

têm a ganhar nesta interacção, pois os pais vêem valorizado o seu papel e sentem 

reforçadas as atitudes que facilitam o sucesso educativo dos seus filhos. 

Segundo Davies (1989), o envolvimento dos pais proporciona benefícios a vários 

níveis: às crianças, aos pais, às escolas e, generalizando, introduz melhorias na sociedade 

democrática.  

No que concerne à análise da evolução histórica das políticas sobre a educação de 

infância, designadamente na forma como evolui a sua expansão, retratada no capítulo 2, 

constata-se que entre o educativo e o social foram necessários muitos anos até que a 

educação pré-escolar fosse legislada como a primeira etapa da educação básica. 

A Educação pré-escolar surgiu em Portugal no século XIX, em 1910, foi 

reconhecida a função educativa do ensino infantil e a sua integração no sistema oficial de 

educação. Durante o Estado Novo, a educação de infância oficial foi extinta e, 

posteriormente, apenas em 1973, na fase Marcelista, foi novamente reconhecida como 

parte integrante do sistema educativo. 
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Desde os anos 80 que temos vindo a assistir a uma tendência para uma política 

educativa descentralizadora. Ao longo do nosso estudo, podemos verificar no capítulo 3, 

no nosso discurso, quando nos referimos à autonomia, à participação, à gestão, às 

associações de pais, aos municípios.  

Depois de muitos anos em que as principais preocupações das políticas definidas 

para a infância se relacionavam quase especificamente com o crescimento da rede 

institucional, em 1997, o XIII Governo Constitucional publica a Lei-Quadro da Educação 

Pré-Escolar e as Orientações Curriculares, bem como outros documentos legislativos de 

alto relevo para a educação pré-escolar, normativos que regulam a educação pré-escolar.  

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar determina que os estabelecimentos de 

educação pré-escolar devem assegurar uma resposta às necessidades sociais das crianças e 

famílias, especificamente, no que concerne aos prolongamentos de horários da rede pública 

do Ministério da Educação. 

No nosso país, a participação foi um dos estandartes nos discursos políticos, 

normativos e pedagógicos após o 25 de Abril de 1974. A participação passou a ser um 

direito e um princípio democrático que está consagrado na Constituição da República 

Portuguesa de 1976 e está legitimado nos diplomas legais decorrentes da Lei de Bases do 

Sistema Educativo. 

Lima (2001:42) refere: “A construção da escola democrática constitui assim, um 

projecto que não é sequer possível sem a participação activa de professores e alunos, mas 

cuja realização pressupõe a participação democrática de outros sectores e o exercício da 

cidadania crítica de outros actores, não sendo, portanto, obra que possa ser edificada sem 

ser em co-construção”. 

O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, expressa a vontade do poder político em 

ter os parceiros nas escolas, pelo que este normativo abre caminhos para a participação de 

vários intervenientes na tomada de decisões na escola. De acordo com este normativo, aos 

municípios são atribuídos, na área da educação, várias competências, designadamente, na 

organização da oferta local e na direcção dos estabelecimentos de ensino. No que se refere 

à educação pré-escolar, temos assistido nos últimos anos, a uma crescente intervenção dos 

municípios. Salientámos este assunto no capítulo 3.   

A componente de apoio à família surge como resposta a uma necessidade para as 

famílias em que ambos os pais trabalham e os estabelecimentos de educação pré-escolar 
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necessitam assim de encontrar condições para que exista um horário de funcionamento de 

acordo com as reais necessidades dos mesmos. Esta componente traduz-se em duas 

valências: os serviços de almoço e de animação sócio-educativa. De acordo com o 

abordado no capítulo 4, a implementação da componente de apoio à família é da 

responsabilidade das autarquias, tendo para o efeito assinado o Acordo de Cooperação 

entre os Ministérios da Educação e da Solidariedade Social. 

A componente de apoio à família, nos jardins-de-infância públicos, é assumida, 

sobretudo, pelas autarquias ou por serviços concessionados, onde os pais/encarregados de 

educação por vezes participam e se envolvem intensamente. A partir de 1990, ano em que 

do Governo emana legislação sobre as associações de pais, há uma manifesta intenção da 

participação das associações de pais a nível da definição das políticas educativas: “O papel 

dos pais passa a ser interventivo, participativo e responsável, cuja opinião é tida em conta e 

com desempenho próprio na ligação da escola ao meio” (Silva: 2002:91). 

Propusemo-nos, no início desta tarefa, verificar qual o papel das associações de pais 

na componente de apoio à família no Concelho do Mar. 

O estudo empírico permitiu-nos chegar a algumas considerações finais. 

Verificámos, neste estudo, que a Autarquia do Concelho do Mar é a entidade promotora da 

componente de apoio à família, no entanto, esta componente é organizada por diversas 

associações de pais.  

As associações de pais apresentam um projecto que é avaliado pela autarquia e, 

posteriormente, é realizado um acordo de cooperação entre as associações de pais e/ou 

outras associações (na inexistência de associações de pais) e a autarquia, que em parceria 

organizam e dinamizam esta componente social. Assim, onde exista associação de pais 

e/ou outra associação que organize e dinamize esta componente, funciona a componente de 

apoio à família. Onde não se verifica a existência de associação de pais, esta componente 

não funciona. 

No Concelho do Mar, num total de quinze jardins-de-infância, apenas em três não 

funciona a componente de apoio à família. Estes jardins-de-infância pertencem todos ao 

mesmo agrupamento de escolas (A2). Todos os estabelecimentos de educação pré-escolar 

têm o serviço de almoço e de prolongamento de horário. O serviço de almoço é da inteira 

responsabilidade da autarquia e o prolongamento de horário das associações de pais. 
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Ficou claro que a autarquia, para além de ser promotora da componente de apoio à 

família, também colabora em actividades educativas ao promover o Plano Municipal de 

Intervenção Educativa.  

Uma consideração tornada evidente pela realidade empírica é acentuada pela 

contradição entre o plano normativo e a sua efectivação na prática. As vice-presidentes dos 

agrupamentos de escolas – educadoras de infância, responsáveis pela educação pré-escolar 

e por vários projectos ligados à comunidade e as educadoras de infância docentes dos 

EEPE (exceptuando uma educadora) não participam nem coordenam as actividades de 

animação sócio-educativa. A organização, funcionamento e gestão da componente de 

apoio à família está à inteira responsabilidade das associações de pais e dos técnicos que 

desenvolvem as actividades.  

Um aspecto que é possível inferir a partir dos dados é que a componente de apoio à 

família não é um interesse dos órgãos de gestão das escolas, uma vez que eles se demitem 

inteiramente de participar, colaborar e de se responsabilizar por esta componente. 

Outra consideração verificada no estudo foi que, na associação de pais AP2, a 

componente de apoio à família funciona com algumas lacunas ao nível das infra-estruturas, 

sendo a única que funciona no mesmo espaço da componente lectiva, mas funciona de 

forma globalmente positiva. É de salientar que, embora a responsabilidade da componente 

de apoio à família seja da associação de pais, esta faz-se em articulação com a educadora 

de infância e com todos os outros intervenientes que nela participam. Como tal, julgamos 

poder deduzir que a participação e coordenação da educadora de infância é fundamental 

para o bom funcionamento e qualidade desta componente. Também não podemos descurar 

que a componente de apoio à família promovida pela associação de pais AP2, apenas se 

destina a crianças da educação pré-escolar. 

O projecto educativo, enquanto orientador da política de uma instituição, deverá 

contemplar a componente de apoio à família, bem como o regulamento interno deve prever 

a especificidade de cada jardim-de-infância que o integra, nomeadamente no que diz 

respeito à componente de apoio à família. Contudo, no estudo verificámos que nos três 

agrupamentos de escolas a componente de apoio à família é mencionada de forma pouco 

evidente nos seus documentos, isto é, nos projectos educativos, plano anuais de actividades 

e regulamentos internos. Também nos documentos dos estabelecimentos de educação pré-

escolar, projecto curricular de sala, regimento do jardim-de-infância e actas dos jardins-de-
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infância, a componente de apoio à família é apenas aflorada. Quanto aos documentos das 

associações de pais, acordos de cooperação e regimento/regulamento da componente de 

apoio à família, estes abordam e caracterizam a componente de apoio à família, no entanto, 

por vezes contrariam o legalmente previsto, contrariando igualmente os poucos aspectos 

abordados nos documentos mencionados anteriormente. Isto mostra-nos a falta de 

participação e coordenação entre os vários intervenientes no Concelho do Mar.  

Constatámos que a falta de participação dos docentes e a escassez de hábitos de 

partilha de práticas/saberes entre os docentes e os outros membros da comunidade 

educativa implicam alguma dificuldade em se mobilizarem no sentido de uma participação 

activa e provocam alguma desconformidade. 

Relativamente ao funcionamento da componente de apoio à família, a legislação 

prevê, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 147/97, a distinção entre a componente 

pedagógica e a componente de apoio à família. No nosso estudo já evidenciámos que 

apenas numa associação de pais existe a participação das educadoras de infância, o que 

permite que não aconteça sobreposição das duas componentes (social e educativa). Nas 

outras associações, apurámos que são estas que organizam esta componente em todos os 

aspectos: horário; actividades; espaços; materiais; transportes; mensalidades e outros, o 

que por vezes leva a cruzamento dos períodos lectivos e de animação sócio-educativa. 

Segundo a lei vigente, o recrutamento dos animadores é da competência dos 

municípios e obedece a regras de contratação de pessoal. No nosso estudo verificámos que 

são as associações de pais que fazem a gestão financeira e a gestão dos recursos humanos e 

como tal contratam o pessoal para as actividades de animação sócio-educativa. Tal facto 

faz com que não exista uniformidade na contratação do pessoal, razão pela qual 

verificámos que em determinadas associações de pais existe pessoal suficiente e 

qualificado e, noutras, pessoal com falta de formação que exerce as funções de animação. 

Para que a componente de apoio à família seja um tempo de qualidade, é fundamental ter 

em conta o perfil e a formação do pessoal que vai exercer funções nesta componente. 

Assim, na selecção do pessoal, julgamos que seria fundamental a intervenção dos 

educadores de infância, outros técnicos de educação, elementos da autarquia e associações 

de pais para, em conjunto, definirem critérios para a devida selecção. É primordial que 

todos os responsáveis pela componente de apoio à família reflictam sobre o que deve ser o 

tempo de animação sócio-educativa e sobre os técnicos que desenvolvem este tempo. 
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Concordamos com Formosinho e Sarmento (2000:20) quando referem que “A falta 

de formação específica das auxiliares/animadores, a par da falta de reflexão das 

potencialidades sócio-educativas dos tempos de prolongamento, podem conduzir a que, em 

alguma situações, as crianças tenham um excesso de tempo pedagógico e uma falta de 

tempo lúdico (free play)”. 

Relativamente aos recursos que a autarquia coloca à disposição das associações de 

pais, estes são: materiais, jurídicos e financeiros. A autarquia atribui-lhes uma verba anual 

que as associações administram. Das entrevistas realizadas aos vários intervenientes, foi 

evidente por todos a disponibilidade constante da autarquia para apoiar as associações de 

pais, os jardins-de-infância e os agrupamentos de escolas. 

Um aspecto a focalizar neste estudo é a não aplicação do Despacho Conjunto n.º 

300/97, querendo isto dizer que as mensalidades variam de associação de pais para 

associação de pais. Podemos salientar que neste caso a autarquia não cumpre uma 

competência decretada.  

Quanto às parcerias na componente de apoio à família, indispensáveis e 

enriquecedoras para o desenvolvimento das crianças, pudemos constatar que para além das 

associações de pais, têm como parceiros algumas Instituições Particulares de Solidariedade 

Social e escolas do 1.º CEB. Na educação pré-escolar, a comunidade é chamada a 

participar na definição da política educativa do estabelecimento, explicitamente, no caso da 

componente de apoio à família. A contribuição de outras instituições e serviços locais, tais 

como autarquias, associações culturais e recreativas, centros de recursos, entre outros, 

contribuem para diversificar e enriquecer a componente de apoio à família e também a 

componente lectiva das crianças.  

Relativamente à coordenação da componente de apoio à família e exceptuando-se 

mais uma vez a associação de pais AP2, esta é realizada pela própria associação de pais. 

As educadoras de infância deveriam participar em todos os momentos do processo de 

coordenação, contudo não o fazem. Todos sabemos que a coordenação pedagógica, nos 

moldes actuais, torna-se difícil de gerir. No entanto, a falta de reflexão conjunta com os 

diferentes intervenientes de forma a identificar os níveis e qualidade exigidos na prestação 

do serviço de animação sócio-educativa apresentam-se-nos como indicadores da 

dicotomia. 
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Quanto às dificuldades e constrangimentos na implementação da componente de 

apoio à família, as associações de pais entrevistadas enumeraram: dificuldades financeiras; 

falta de recursos materiais e de infra-estruturas; falta de experiência e de tempo; falta de 

participação dos educadores de infância e professores e ainda a falta de relação entre os 

vários intervenientes. Os representantes dos conselhos executivos dos agrupamentos de 

escolas não evidenciaram nenhum constrangimento e/ou dificuldade. Denotámos, neste 

estudo, um relacionamento escasso e pontual entre a maioria dos educadores de infância e 

das vice-presidentes dos agrupamentos de escolas e as associações de pais. A autarquia e 

os educadores de infância focalizaram mesmo a falta de participação dos docentes. A 

maioria das educadoras de infância considera necessário o contacto com as associações de 

pais, para que a componente de apoio à família não seja a repetição das actividades da 

componente lectiva. 

A participação assume um carácter essencial numa organização, pelo que o 

envolvimento de todos, professores, pais/encarregados de educação, pessoal não docente, 

representantes da autarquia, associações de pais e outros parceiros educativos, nos parece 

fundamental. Lima e Sá (2001) advogam que “pais e professores, não sendo naturais 

aliados, também não são naturais inimigos e, por isso, tanto podem formar coligações para 

lutar por objectivos, conjunturalmente entendidos como comuns, como noutras 

circunstâncias, podem encontrar-se em lados diferentes da barricada”. 

Sobre as vantagens e os inconvenientes de serem as associações de pais a 

dinamizarem a componente de apoio à família, vários entrevistados referiram a quantidade 

e a qualidade das actividades. Porém, estamos de acordo com Vilhena (2002:19), quando 

refere que o bom senso nos obriga a não sobrecarregar as crianças com actividades. 

Quantidade não equivale a qualidade. Como já referimos neste estudo, na componente de 

apoio à família é importante a convivência e o bem-estar entre as crianças. 

 Outra vantagem salientada no estudo é o facto da componente de apoio à família 

ser organizada em conjunto para as crianças do pré-escolar e do 1.º CEB, no entanto, 

também as professoras do 1.º CEB deixam esta componente à inteira responsabilidade das 

associações de pais, pois não participam na mesma. 

Uma vantagem salientada pela maioria dos entrevistados é o facto de serem os pais 

a dinamizar um serviço em função das suas próprias necessidades. Através das associações 

de pais, o representante da autarquia vê facilitado o contacto com os outros pais, no 
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entanto, relativamente às educadoras de infância, estas vêem os pais muito menos vezes, 

uma vez que estes deixam os seus filhos mais cedo no jardim-de-infância e vão buscá-los 

cada vez mais tarde.  

No nosso estudo, as associações de pais são um parceiro privilegiado, para além de 

se fazerem representar nos principais órgãos de gestão da escola, participam na 

organização, funcionamento e gestão da componente de apoio à família e, por isso, têm um 

poder decisório. 

Este trabalho, também nos permitiu constatar que as presidentes das associações de 

pais são na maioria mães-professoras. Maioritariamente, os pais que fazem parte das 

direcções associativas, são os que detêm a mesma linguagem que os professores 

(Sarmento, 2005:68). De acordo com Silva (2003:290) “A dupla condição de pais e 

professores torna-os seguramente em potenciais pontes privilegiadas de ligação entre 

escolas e famílias”.  

Embora a maioria dos entrevistados tenha salientado a importância da participação 

do educador de infância na componente de apoio à família, pudemos verificar que existe 

uma ruptura entre a componente lectiva (educadores de infância) e a componente de apoio 

à família (associações de pais). 
 

Resumindo 

No Concelho do Mar, as associações de pais foram a solução encontrada pela 

autarquia para solucionar um problema social que também é problema dos educadores de 

infância, dos conselhos executivos e da autarquia, isto é, a dinamização da componente de 

apoio à família. 

No decurso do estudo verificámos que há um caminho percorrido e outro que falta 

percorrer, caminho esse marcado pelo relacionamento entre os vários intervenientes. Da 

análise dos dados que recolhemos, não podemos dizer que os pais/ associações de pais e os 

educadores de infância sejam aliados, no entanto, também não são inimigos. Podemos 

designar os pais como parceiros, ou co-parceiros. 

Dadas as limitações que tínhamos, em resultado da investigação e dos dados 

recolhidos, algumas questões ficaram por explicar e outras se levantaram. Porque será que 

apenas duas educadoras de infância (do mesmo jardim de infância) coordenam a 

componente de apoio à família? Quem será o responsável pela falta da inter-relação entre 
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os vários intervenientes? Os auxiliares de acção educativa e os animadores sócio-

educativos são agentes importantes no processo educativo, no entanto não os ouvimos. O 

que lhes apraz dizer sobre esta questão? E os restantes pais e encarregados de educação 

que não fazem parte das associações de pais? Estarão eles satisfeitos com a resposta que as 

associações de pais lhes oferecem? 

No Concelho do Mar, a autarquia, a fim de dar resposta a uma necessidade do 

meio, desencadeou os meios que julgou necessários, possíveis e mais vantajosos para 

implementar a componente de apoio à família – recorreu como já referenciámos às 

associações de pais. É de referir que neste concelho a componente de apoio à família 

iniciou-se muito antes dos normativos o exigirem. 

Formosinho e Sarmento (2000:22) referem que “O prolongamento de horário tem 

decorrido geralmente numa situação de debilidade organizacional dos Jardins-de-infância 

públicos”. No nosso estudo também se verificou essa debilidade ao nível das infra-

estruturas e da qualificação do pessoal de animação. Na verdade, muito há a fazer no que 

se refere à componente de apoio à família. Todos os intervenientes responsáveis por esta 

componente devem interagir activamente de forma a melhorar esta resposta. As actividades 

devem ser realizadas em espaços próprios e devem ser de complementaridade e não de 

sobreposição. No Concelho do Mar, a maioria dos estabelecimentos onde funciona a 

componente de apoio à família são apropriados, a autarquia investiu na qualidade dos 

mesmos, contudo, já o mesmo não se pode dizer quanto à formação do pessoal que 

acompanha as crianças nestes serviços. 

Não podemos esquecer que a componente de apoio à família existe para servir as 

famílias, mas, primordialmente, as crianças. Como tal, é importante que a constituição de 

redes de parceria que visam o desenvolvimento de um local e, consequentemente, de uma 

população, seja fundamentada pela existência de parceiros, que sejam capazes de intervir 

sem perder a sua identidade, mas também sem definir, unilateralmente, o caminho a 

percorrer. 
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Decreto-lei n.º 372/90, de 27 de Novembro – Define o Novo Regime de Constituição das 

Associações de pais. 

Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de Maio – Define o novo regime de direcção, administração e 

gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básicos 

e secundários. 

Lei n.º 18/91, de 12 de Junho – Alteração do Regime de atribuições das autarquias locais e 

das competências dos respectivos órgãos. 
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Despacho Normativo n.º 96-A/92, de 20 de Junho de 1992 – Aprova o Sistema de 

Avaliação dos Alunos do Ensino Básico. 

Decreto-Lei n.º 301/93, de 31 de Agosto – Estabelece o Regime de Matrícula e Frequência 

no Ensino Básico Obrigatório 

Despacho Conjunto 186/ME/MSSS/MEPAT/96, de 3 de Setembro – Cria, no âmbito do 

Departamento de Educação Básica do Ministério da Educação, o Gabinete para a 

Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 

Decreto-Lei n.º 173/95, de 20 de Julho – Define as regras para a expansão da educação 

pré-escolar 

Despacho n.º 147-B/96, de 8 de Junho – Criação dos Territórios Educativos de intervenção 

Prioritária. 

Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro – Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar.  

Despacho Normativo n.º 27/97, de 12 de Maio, publicado a 2 de Junho de 1997 – Rede 

escolar e Criação de Agrupamentos de Escolas. 

Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho – Estabelece o ordenamento jurídico do 

desenvolvimento e expansão da rede nacional de educação pré-escolar e define o 

respectivo sistema de organização e funcionamento. 

Portaria n.º 583/97, de 1 de Agosto – Horário de estabelecimentos de educação pré-escolar 

– mais de 40 horas semanais. 

Despacho n.º 5220/97, de 4 de Agosto – Orientações Curriculares para a Educação Pré-

escolar. 

Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de Agosto – Normas de equipamento e material 

Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto – Normas de instalações 

Despacho Conjunto n.º 300/97, de 4 de Setembro – Normas que regulamentam as 

comparticipações familiares. 

Circular n.º 17/98, de 2 de Setembro (DEB) – Componente de Apoio à Família nos Jardins-

de-infância. 

Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio – Aprova o regime de autonomia, administração e 

gestão dos estabelecimentos da educação pré-escolares e dos ensinos básico e 

secundário. 

Protocolo de Cooperação de 28 de Julho de 1998 – Ministérios da Educação e do Trabalho 

e Solidariedade. 
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Decreto-Lei n.º 80/99, de 3 de Março – Altera o Decreto-Lei n.º 372/90 – Confere Novas 

Condições para a Participação dos Pais na Escola. 

Lei n.º 24/99, de 22 de Abril – Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de 

Maio. 

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro – Quadro de transferência de atribuições e competências 

para as autarquias locais.  

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro – Quadro de competências, e regime jurídico de 

funcionamento, dos órgãos dos municípios e freguesias. 

Despacho Normativo n.º 24/2000, de 11 de Maio – Definição dos princípios orientadores 

para a organização do ano escolar. 

Decreto Regulamentar n.º 12/2000 de 29 de Agosto – Requisitos para a constituição de 

Agrupamentos de Escolas e procedimentos relativos à sua criação e funcionamento. 

Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de Agosto – Perfil de desempenho profissional do 

educador de infância e do professor do 1.º ciclo. 

Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto – Perfil específico de desempenho profissional 

do educador de infância e do professor do 1.º ciclo. 

Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro – Sistema de Avaliação da educação e do ensino não 

superior. 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro – Conselhos Municipais de Educação 

Despacho n.º 13 313/2003 (2.ª série), de 13 de Junho, publicado a 8 de Julho de 2003 – 

Reordenamento da Rede Educativa em 2003-2004. 

Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril – Regime jurídico do transporte colectivo de crianças e 

jovens. 

Despacho n.º12591/2006, de 16 de Junho – Normas a observar no período de 

funcionamento dos estabelecimentos, bem como na oferta das actividades de 

animação e de apoio à família e de enriquecimento curricular. 

Despacho n.º 23599/2006, de 28 de Junho – Regras e princípios orientadores a observar, 

em cada ano lectivo. 

Despacho n.º 15458/2006, de 18 de Julho – Calendário Escolar. 

Despacho n.º 20463/2006, de 9 de Outubro – Apoio financeiro aos estabelecimentos de 

educação pré-escolar. 
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Documentos dos Agrupamento de Escolas, dos Jardins-de-infância, das 

Associações de Pais e da Autarquia consultados. 
 

- Actas do Conselho Municipal de Educação do Concelho do Mar. 

- Actas dos Jardins-de-Infância.  

- Acordo de Cooperação das Associações de Pais com a Autarquia. 

- Carta Educativa da Autarquia do Concelho do Mar. 

- Estatutos das Associações de Pais. 

- Plano Municipal de Intervenção Educativa de 2006/2007 do Concelho do Mar 

- Projectos Curriculares de Sala dos Jardins-de-Infância. 

- Projectos Educativos dos Agrupamentos de Escolas. 

- Regimentos do Jardim-de-Infância. 

- Regimento/Regulamento da Componente de Apoio à Família. 

- Regulamentos Internos dos Agrupamentos de Escolas. 
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Anexo I 
 

Análise e categorização das entrevistas 
 

 
Referências por 

categoria Categoria Código Subcategoria 
Entrevista N.º 

Total 
entrevistados 

(N) 

A1. Entidade promotora 
 

EAP3; EVP1; 
EEI1; CM. 4 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 

A2. Entidade 
organizadora  

EAP2; EAP3; 
EVP1; EVP2; 
EVP3; EEI3; CM. 

7 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

A3. Serviços oferecidos 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EVP1; 
EVP2; EVP3; 
EEI1; EEI2; EEI3; 
CM. 

10 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

A4. Almoço 
 

EAP1; EAP3; 
EVP1; EVP2; 
EVP3; EEI1; EEI2; 
EEI3;CM. 

9 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

A5. Prolongamento 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EVP1; 
EVP3; EEI1; EEI2; 
EEI3; CM 

9 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

A6. Elaboração do 
regimento 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EVP2; 
EVP3; EEI1; EEI3; 
CM. 

8 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

A7. Participação do 
educador de Infância 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EVP1; 
EVP2; EVP3; 
EEI2; EEI3; CM. 

9 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

A8. Participação 
Autarquia 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EVP2; 
EVP3; EEI1; EEI2; 
EEI3. 

8 9 
(3AP+3VP+3E) 

A9. Participação do 
Agrupamento de Escolas 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EVP1; 
EVP2; EVP3; 
EEI1; EEI2; EEI3; 
CM. 

10 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

A10.Participação 
Dos Pais 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EVP2; 
EVP3; EEI1; EEI3. 
CM. 

8 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

Organização 
da Componente de 
Apoio à Família 

Cat. A 

A11. Faz parte do Plano 
Curricular de Sala 
 

EEI2. 
1 6 

(3EI+3VP) 
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A12. Faz parte de 
Projecto Educativo 
 

EVP1; EVP2; 
EVP3. 3 6 

(3EI+3VP) 

A13.Faz parte do 
Regulamento Interno 
 

EVP1; EVP2; 
EVP3. 3 6 

(3EI+3VP) 

  

A14. Faz parte Carta 
educativa 
 
 

EVP2; CM. 

2 4 
(3VP+CM) 

B1. Em articulação com a 
componente lectiva 
 

EAP1; EAP2; 
EEI1. 
 

3 9 
(3AP+3VP+3E) 

B2. Tendo em atenção as 
necessidades das famílias 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EVP2; 
EVP3; CM 

6 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

B3.Actividades fora do 
espaço sala 
 

EAP2; EAP3; 
EEI3. 3 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 

B4. Espaço Físico 
 

EAP3; EVP2; 
EVP3; EEI1; EEI3; 
CM. 
 

6 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

Funcionamento da 
Componente de 
Apoio à Família 

Cat. B 

B5. Transporte 
 
 

EAP1; EAP3; 
EVP3; EEI3; CM 5 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 
C1. Recursos humanos 
 

EAP1; EAP2; 
EVP3; EEI1; EEI3; 
CM. 
 

6 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

C2. Recursos financeiros 
 

EAP1;EAP2; 
EAP3; EVP1; 
EAP3; CM. 

6 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

C3. Mensalidades 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EEI1; EEI3; 
CM. 

6 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

C4. Recursos físicos 
 

EVP3. 
1 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 
C5. Recursos materiais e 
equipamentos 
 

EAP2; EAP3; 
EEI1. 3 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 
C6. Parceiros locais 
 

EAP1; EAP3; 
EVP1; EVP3; CM. 5 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 
 
C7. Coordenação 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EEI1; EEI2; 
EEI3; CM. 

7 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

Gestão e 
Coordenação da 
Componente de 
Apoio à Família 

Cat. C 
 

C8. Supervisão 
pedagógica 
 

EAP3; EAP3; 
EEI2. 3 6 

(3AP+3EI) 

Dificuldades e Cat.D D1. Gestão financeira EAP1; EAP3. 
2 10 

(3AP+3VP+3EI
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 +1CM) 
D2. Relação com os 
outros e com os pais 
 

EAP1; EAP3; 
EVP1; EVP3; 
EEI1; EEI2; EEI3; 
CM. 

8 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

D3. Falta de recursos 
materiais 
 

EAP1. 
1 3 

(3AP) 

D4. Falta de infra-
estruturas 

EAP2; EAP3; 
EEI1; CM. 4 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 
D5. Pagamento os 
funcionários 
 

EAP1. 
1 3 

(3AP) 

D6. Falta de pessoal 
 

EAP3; EEI1. 2 3 
(3AP+3EI) 

D7. Falta de participação 
dos docentes 
 

EAP3; EEI2; CM. 
3 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 
D8. Falta de tempo 
 

EAP2. 1 3 
(3AP) 

Constrangimentos 
na implementação 
da Componente de 
Apoio à Família 

 

D9. Falta de 
conhecimentos 
 

EAP2; EVP1; 
EEI1. 1 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 

 
 D 10. Não tem 

dificuldades 
EVP1 

1 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

E1. Maior número de 
actividades 
 

EAP3; EVP3; 
EEI3. 3 3 

(3AP+3EI) 

E2. Maior qualidade dos 
materiais 
 

EAP3. 
1 3 

(3AP) 

E3. Maior Articulação 
entre ciclos 
 

EAP1; EAP3; 
EEI3; CM. 4 

10 
(3AP+3VP+3EI

+1CM) 
E4. Aumentar a 
cooperação com os 
professores 
 

EAP1; EAP2. 

2 3 
(3AP) 

E5. Aumentar a 
participação dos pais 
 

EAP1; EAP2; 
EAP3; EAP3; 
EEI1; CM. 

6 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 

E6. Não há 
inconvenientes 
 

EAP3. 
1 3 

(3AP) 

Papel das 
Associações de 

Pais na 
Componente de 
Apoio à Família  

Cat. E 

E7. Libertar os 
agrupamentos e os 
jardins-de-infância de 
responsabilidades 

EVP1; EEI2; EEI3. 

3 
10 

(3AP+3VP+3EI
+1CM) 
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Anexo II 
 
 

Frases ilustrativas das categorias e subcategorias de análise, constantes 
no Anexo I 

 
 

C
at

eg
or

ia
 

Su
bc

at
eg

or
ia

 

Frases Ilustrativas 
 

A1 “É a câmara” (EAP3). 
“É a autarquia” (EVP1). 
“A câmara”(EEI1). 
“ A câmara é a entidade promotora da componente de apoio à família” (CM). 

A2 “É a direcção que faz a organização” (EAP2). 
“No Concelho do Mar é que se não forem as associações de pais, não há CAF (…) 
em todas as escolas são sempre as associações de pais” (EAP2). 
“Onde não existe associação de pais não existe CAF, isto é uma realidade aqui 
mesmo” (EAP3). 
“A organização no fundo é da associação de pais (…) a autarquia trata directamente 
com a associação de pais” (EVP1). 
“A câmara entrega completamente a responsabilidade da organização aos pais e diz 
‘são vocês que têm de fazer. E vocês têm que se organizar’” (EVP2). 
“A associação de pais, implementa e organiza em três jardins-de-infância, ou seja, 
seis salas. A associação de solidariedade implementa em duas salas um jardim e 
infância (…) é uma organização diferente. Não é uma organização em que a 
educadora possa interferir directamente, porque não podem” (EVP3). 
“A entidade organizadora da CAF é a associação. A educadora da CAF organiza as 
actividades” (EEI3). 
“ A organização da CAF está a cargo das associações de pais que são os nossos 
parceiros” (CM). 
“Este processo, nos moldes em que o temos actualmente foi liderado pela câmara há 
nove anos. Foi nessa altura que decidimos montar o sistema que temos actualmente 
“com recurso à parceria com as associações de pais” (CM). 
“Só quando existem associações de pais é que implementamos a componente de 
apoio à família. Temos também uma Associação que é uma associação de pais e 
amigos (…) e temos também uma associação de solidariedade, que são parceiros. De 
resto são única e exclusivamente as associações de pais” (CM).  

A 

A3 “ Não sei como iniciou, mas tem almoço e prolongamento de horário” (EAP1). 
“Desde o início que funciona com almoço e prolongamento de horário” (EAP2). 
“A Câmara construiu este edifício para este fim. (…) dar resposta aos almoços e aos 
prolongamentos” (EAP3). 
“Todos os jardins-de-infância pertencentes ao agrupamento de escolas têm a 
componente de apoio à família” (EVP1). 
“Apenas dois jardins-de-infância têm a componente de apoio à família. Um não tem 
porque os pais não se mostraram interessados, outro tem uma associação de pais que 
já se movimentou e tem-se movimentado para a organização da componente de 
apoio à família, mas tem tido muito pouco apoio da câmara, um outro associou-se à 
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associação de pais do 1.º ciclo e está a tentar movimentar-se para fazer a 
componente de apoio à família” (EVP2). 
“Todos os jardins-de-infância têm a componente de apoio à família” (EVP3). 
“As crianças têm almoço e prolongamento de horário há muitos anos. Houve aquele 
despacho, aquele protocolo entre o ME, MAS e autarquias (…) a câmara auscultou 
as educadoras do concelho relativamente à verba do ME por cada criança (…) o 
presidente da câmara propôs que ele receberia o dinheiro e o geria” (EEI1).  
“As crianças têm almoço e prolongamento” (EEI2). 
“O jardim-de-infância tem almoço e prolongamento à uns 15, 16 anos” (EEI3).  
“No concelho há três Jardins-de-infância que não têm a CAF Nunca houve da parte 
da instituição ou dos pais essa chamada de necessidade ” (CM). 
“Dos três jardins-de-infância, um tem associação de pais, outro está a tentar 
organizar-se com a associação de pais da escola e no outro não há associação de pais 
(CM). 

A4 “ O almoço vem da câmara. É um protocolo que a câmara tem com uma empresa. Os 
meninos do pré-escolar almoçam lá (numa sala polivalente que na altura é composta 
para fazer refeição) e os meninos do 1.º EB almoçam aqui no refeitório” (EAP1). 
“O almoço nunca funcionou no jardim-de-infância. (…) é confeccionado na Câmara 
e transportado para aqui” (EAP3). 
“A refeição é a câmara que a vem trazer” (EVP1). 
“As associações de pais é que organizaram (…) as refeições são distribuídas pelos 
jardins onde existem. Existem dois turnos de almoços” ” (EVP2). 
“Os almoços são organizados nas associações que são criadas para o efeito. As 
associações de pais ou IPSS (…) a câmara é que os fornece. Os almoços são dados 
em espaços próprios” (EVP3). 
“Desde essa altura (protocolo) que a câmara assumiu a parte das refeições, distribuía 
e continua a fazê-lo (…) Eu acompanho a hora do almoço” (EEI1). 
“Não faço a menor ideia como foi organizado (…) sei que as crianças da pré 
almoçam com as crianças do 1.º ciclo” (EEI2). 
“ A organização do almoço é em colaboração com a câmara” (EEI3). 
Nós temos parceria com as associações de pais. Somos nós câmara que fornecemos 
as refeições. Temos um prestador de serviço que confecciona a comida na nossa 
cozinha (…) depois somos nós que fazemos a distribuição pelos vários 
estabelecimentos de ensino. Depois cabe às associações de pais fazer o resto” (CM). 

 

A5 “O pré-escolar não tem actividades de prolongamento e tem o ATL a funcionar 
naquela casita (…) Quando não havia prolongamento os meninos do pré-escolar e do 
1.º ano estavam naquele espaço. (…) eles efectivamente estão juntos das 7:30H às 
9:00H” (EAP1). 
“A CAF está a ser desenvolvida num espaço entre a sala 1 e a sala 2” (EAP2). 
“Tem um conjunto de actividades de animação (…) que obtiveram a aprovação da 
direcção e que são realizadas desde artes plásticas, ginástica (…) música” (EAP2) 
“O prolongamento de horário começou, (…) há estes aninhos todos atrás, numa sala 
da junta de freguesia. (…) Agora com este edifício que tem várias salas temos uma 
educadora (…) Há a sala das expressões, a sala dos jogos, depois o pólo de 
leitura…” (EAP3). 
“Os prolongamentos também são organizados com a colaboração da câmara e da 
associação de pais” (EVP1). 
“Os prolongamentos de horário (…) Foram organizados também com a educadora e 
a educadora que está na componente de apoio à família e penso que funciona bem, e 
com as associações de pais” (EVP2). 
“Na organização propriamente dita, as actividades são organizadas pela educadora 
da componente de apoio à família” (EVP3). 
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“O prolongamento de horário é assumido pela associação de pais (…) este ATL 
nasceu num altura que ainda não havia protocolo Foi na altura alargado às crianças 
do 1.º ciclo” (EEI1). 
“Quando existem questões relacionadas com o prolongamento, nós remetemos os 
pais para lá, para o próprio prolongamento, para falar com a associação” (EEI2). 
“A associação de pais existe desde o início, portanto tem sido sempre a associação a 
gerir este tempo” (EEI3). 
“A autarquia participa no prolongamento de horário apoiando as associações de pais. 
Nós somos parceiros, mas damos alguma autonomia às associações de pais” (CM). 
“São as associações de pais que definem com os seus pares, com os pais que são os 
principais interessados deste serviço, o que fazer ao nível do prolongamento de 
horário e nós apoiamos através dos protocolos” (CM). 
“em função dos gostos e dos interesses dos pais as associações de pais elaboram o 
seu plano de actividades e a câmara, no âmbito dessa relação formal, através dos 
acordos financia esse mesmo plano de actividades” (CM). 

A6 “Temos o regulamento interno que regulamenta o ATL e o almoço (…) até temos 
um para o pré-escolar e outros para os meninos dos 1.º ao 4.ºano. Foi a direcção da 
associação de pais que elaborou o regulamento” (EAP1). 
“Os regulamentos são entregues no início do ano aos pais, sempre. Juntamente 
também com uma declaração que têm que assinar como tiveram conhecimento do 
regulamento” (EAP1). 
“Participaram na elaboração do regimento as educadoras da componente lectiva. 
(…) Uma educadora em uma auxiliar que estão na CAF e todos os elementos que 
fazem parte da direcção” (EAP2). 
“Nós temos um regulamento interno da Instituição (…) o ATL em termos gerais 
porque não especificamos a Componente de Apoio à Família do 1.º ciclo” (EAP3). 
“Os jardins-de-infância têm regimento. Todos eles. Um regimento do jardim-de-
infância e um regimento próprio, exclusivo da componente de apoio à família (…) 
quem participou na elaboração foram as associações de pais e as educadoras, a 
autarquia não” (EVP2). 
“Consta no regimento do jardim a parte da componente de apoio à família (…) 
foram elaborados pelas educadoras e auxiliares” (EVP3). 
“A associação de pais elaborou o regimento e nós (professoras do 1.º ciclo e 
educadora) participamos” (EEI1). 
“Existe regimento da componente de apoio à família. Tenho conhecimento dele, mas 
não participamos na sua elaboração. Eu penso que foi a associação de pais que o 
elaborou” (EEI3). 
“A câmara não tem nenhum regimento da CAF, no entanto toadas as associações 
têm. Temos inclusive cópia deles todos. E muito sinceramente, acho que deveríamos 
ter ali algumas linhas mestres, algumas orientações. Não matar a autonomia de cada 
um, mas ter algumas questões que realmente deveria ser iguais em todas” (CM). 

 

A7 “A educadora não participa em nada na organização da CAF. No ano passado reunia 
duas vezes por vês com a animadora ” (EAP1). 
“As educadoras participam na CAF. Nós fazemos com regularidade algumas 
reuniões” (EAP2). 
“ A relação com as educadoras é muito boa” (EAP2). 
“Têm participado. Temos reunido, não tanto para participar, mas mais para as 
educadoras ficarem com conhecimento de como as coisas estão a funcionar. (…) No 
ano passado éramos obrigadas a vir, tínhamos que vir à hora de almoço, tínhamos 
que vir à tarde. No agrupamento estava decidido. Agora se não forem chamadas não 
vêm (…) Temos reunido uma vez por trimestres (…) vinham com o intuito de vou 
dizer mandar” (EAP3). 
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“A nível das educadoras, às vezes, algumas queixam-se (…) É um bocado eles 
quererem-se impor e não ouvirem muitas vezes a educadora (…) e as pessoas 
acabaram por se afastar um bocado” (EVP1). 
“As educadoras participam na organização da componente de apoio à família (…) 
reúnem-se semanalmente com os educadores que estão na CAF, planificam juntos” 
(EVP2). 
“ A presidente da associação de pais é educadora de um jardim-de-infância deste 
agrupamento, com tal participa activamente na componente de apoio à família” 
(EVP3). 
“As educadoras participam na componente de apoio à família. Na organização 
propriamente dita não, porque como é uma entidade mais à parte, já estão 
organizadas porque têm uma educadora, tanto a IPSS, como a associação. Por isso, 
as colegas educadoras não se sentem muito à vontade para intervir no trabalho. 
Então participam no sentido de ajudar, de apoiar (…) Elas reúnem de três em três 
meses, mas tem sido complicado as colegas recusavam-se a ir à CAF e conseguiram 
fazer com que a associação dissesse que não precisava delas” (EVP3). 
“Comigo, é assim: eu faço um vez por semana, reunião, fazemos um bocado o ponto 
da situação, como é que está, o que é que vão fazer e pronto (…) Agora, isso não 
funciona, è aquele problema. Eu acho que esta situação foi um bocado passar a 
batata quente do ME em relação a esta questão. Então a associação de pais e pessoal 
que está no terreno, arranjem-se” (EEI1). 
“O educador não participa em nada da componente de apoio à família (…) vamos lá 
levar os miúdos só (…) Que eu saiba, nunca fomos solicitadas para participar 
(EEI2). 
As coisas funcionam daquela maneira, nos estamos completamente à margem 
daquela situação (…) completamente por fora do sistema. Agora se por culpa nossa 
também…talvez” (EEI2). 
“Na organização propriamente dita não participamos. Há uma educadora na CAF e a 
presidente também é uma educadora da freguesia. Mas há de certa forma um 
intercâmbio ou sugerir de ideias” (EEI3). 
“O espaço da CAF não está vedado a nenhuma educadora. Elas podem participar e 
vir. Até porque tem computadores, tem a cozinha e tem actividades abertas aos 
Jardins e às escolas” (EEI3). 
“Eu continuo a ser muito céptico e muito crítico em relação à participação dos 
profissionais do Ministério da Educação, neste caso as educadoras, na componente 
de apoio à família. Acho que se habituaram ao facto do nosso parceiro e da própria 
câmara fazer praticamente tudo e a intervenção é reduzida ou nula” (CM). 
“Temos educadoras pura e simplesmente se demitem, outros acham que não têm 
qualquer tipo de obrigação de se meterem, outros casos haverá em que se calhar 
tentam, mas as próprias associações de pais poderão não ver com bons olhos essa 
intromissão das próprias educadoras (CM). 
“As educadoras não se metem, não se envolvem, não procuram (…) porque a 
educadora ao se envolver, depois também dá espaço para que os próprios pais se 
envolvam ao nível da sala de jardim-de-infância” (CM). 
“A nossa relação com as educadoras é pacífica” (CM). 

 

A8 “Na câmara podem não resolver as coisas, mas ouvem-nos sempre (…) nós somos 
parceiros da Câmara” (EAP1). 
“A autarquia é disponível (…) temos uma relação boa saudável” (EAP2). 
“A melhor. A autarquia-Câmara. (…) porque a junta de freguesia para nós não 
existe” (EAP3). 
“É muito má, porque a autarquia não entende o que é a componente de apoio à 
família” (EVP2). 
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“Nós articulamos sempre que temos alguma necessidade ou alguma coisa que não 
está a funcionar bem, nós falamos para a câmara e a câmara também vice-versa (…) 
com a autarquia não temos problemas, somos parceiros” (EVP3). 
“Em relação à componente de apoio à família eu não tenho contacto com a autarquia 
é a associação de pais que (…) relacionado com o jardim-de-infância a relação é 
óptima. Tem coisas que eu talvez não concorde tanto, mas o saldo é super positivo. 
(…) Tem havido o cuidado de nos auscultarem. São super abertos, nisso são 
impecáveis” (EEI1). 
“Sei que este próximo ano lectivo, a autarquia vai intervir aqui nesta associação de 
pais porque parece que não estão muito satisfeitos com a forma como a coisa está a 
funcionar” (EEI2). 
“Com a autarquia, no passado já existiu um período em que houve um choque, 
actualmente existe uma boa relação. A autarquia colabora e tem uma participação 
activa nas escolas e nos jardins. É nos transportes, as actividades que desenvolvem 
no Natal, Dia Mundial da Criança, semana do teatro e muitas outras actividades que 
proporcionam” (EEI3). 

 

A9 “O conselho executivo não está por dentro (…) como eles não nos convocam para 
reuniões, nós usamos a professora como mediadora (…) eu ainda nunca me 
desloquei ao agrupamento. Já tive muitas vezes vontade, mas como não há relação” 
(EAP1). 
“Nós vemos o agrupamento na coordenadora da escola. No fundo é isso (…) eles 
também não assumem, dizem que isto é com a câmara. O agrupamento não tem 
respostas nenhumas para nós” (EAP1). 
“O conselho executivo não está por dentro disto, não intervêm em nada (…) é 
mesmo com a educadora (…) entre nós, associação e o agrupamento não tem havido 
praticamente relacionamento” (EAP2). 
“O conselho executivo já cá veio, já visitou a instituição. Estão mais ou menos a 
par” (EAP3). 
“O agrupamento não participa em nada. Quando começaram os agrupamentos, 
praticamente já estava tudo a funcionar (…) Só dois jardins-de-infância começaram 
este ano (…) nós só enviamos o número de inscrições. Não temos papel nenhum” 
(EVP1). 
“O papel foi meu. Tento apoiar o máximo o associações de pais, quando sou 
chamada, tentei dinamizar em todos os jardins-de-infância, as associações de pais 
para a importância que poderia ser agora para dar resposta aos filhos. Tive a gestão 
dos horários (…) os restantes membros do conselho executivo põem-se à margem 
destas situações” (EVP2). 
“O agrupamento de escolas coloca zero recursos à disposição da componente de 
apoio à família” “A autarquia somente com verbas que distribuem no final do ano às 
associações de pais” (EVP2). 
“Todos os elementos do conselho executivo estão dentro dos assuntos relacionados 
com o pré-escolar e por conseguinte da componente de apoio à família. (…) o nosso 
papel é mais de controlar, ver se realmente há participação das educadoras ,falamos 
com as associações de pais no sentido de haver uma partilha entre as educadoras e a 
associação, informamos do calendário escolar às associações” (EVP3). 
“O agrupamento é à parte. Penso que não está minimamente por dentro (…), não 
têm tido até agora, qualquer intervenção” (EEI1). 
“Isto é muito complicado. Eles desentenderam-se lá uns com os outros” (EEI2). 
“eu acho que os pais não estão minimamente preocupados com o que os filhos lá 
fazem (…) os pais acham que aquilo é uma maneira dos meninos estarem lá” (EEI2). 
“Todos os elementos do conselho executivo na medida do possível, tentam sempre 
resolver qualquer problema que surja” (EEI3). 
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“O nosso relacionamento de câmara com os conselhos executivos de todos s três 
agrupamentos é a melhor possível” (CM). 
“Sobre a componente de apoio à família é muito raro reunirmos com os 
agrupamentos, no entanto quando surge um problema trabalhamos em conjunto para 
encontrar soluções” (CM). 

 

A10 “Há um grupo (…) são só mães, sendo que há um pai (…) que faz a ponte entre o 
pré-escolar e o 1.º ciclo (…) até porque efectivamente, o apoio à família começou lá 
e foi estendido para aqui. (…) Esse grupo de pais, que é um grupo participativo e 
que está mais disponível. O grosso, participam nas reuniões e pouco mais (EPAP1). 
“A reunião de inicio de ano que a maior parte das vezes tem mais pais do 1.º CEB do 
que do pré-escolar. (…) porque em termos de calendarização, os pais do pré-escolar 
já fizeram reunião com a educadora” (EAP1). 
“Os pais são pessoas interessadas, é essa a percepção que eu tenho (…) participam 
nas reuniões” (EAP2). 
“Não posso dizer que seja má (…) Quando eu faço uma reunião específica da 
natação, aparecem quase todos. Quando eu faço uma específica da componente de 
apoio à família, já não aparecem os pais todos. (…) Eu queria que fosse mais, mas, 
não é mau. (…) eu acho que é pouco profunda(EAP3). 
“Como se sabe, os pais são super ocupados e se não tiverem interesses pessoais, 
deles, não se envolvem também pelos interesses dos outros e é um bocado aí” 
(EVP2). 
“Nós aqui temos três associações de pais e elas não se entendem (…) existe um 
bocado de confusão. Ficaram de rotativamente irem ao pedagógico, mas é sempre a 
mesma que vai” (EVP3). 
“A relação com a associação de pais é boa. A presidente…são pessoas abertas, já 
houve melhor presidente, mas isto, nós somos todos diferentes” (EEI1). 
“A relação com a associação de pais é basicamente com a presidente porque eu nem 
conheço os elementos todos. Embora já tenha havido discordâncias, acho que o que 
ela está a tentar fazer e o que ela estava a fazer é sempre o melhor para todos os 
jardins, para todas as escolas, por todas as crianças. Hoje há uma maior comunicação 
com ela e uma maior abertura” (EEI3). 
“Os pais definem um serviço que é para eles próprios. Como o próprio nome indica, 
é componente de apoio à família, por isso as famílias têm que ser envolvidas num 
serviço que é específico para elas” (CM). 
“ A nossa relação com os pais é boa, mas todos os anos temos um filme ou dois. As 
associações de pais habituaram-se a ter na câmara um bom parceiro, para o bem e 
para o mal (…) já temos ajudado no despedimento de funcionários. As associações 
de pais quando estão aflitas é a nós que recorrem, principalmente ao nível de apoios 
jurídicos e financeiros” (CM). 

A11 “No nosso plano curricular e turma, não abordamos a componente de apoio à 
família” (EEI2). 

A12 “ Eu penso que sim, que a componente de apoio à família faz parte do Projecto 
Educativo do Agrupamento. Fazia do primeiro, agora foi reformulado. Penso que 
não foi retirado” (EVP1). 
“A CAF, faz parte do projecto educativo do agrupamento de escolas” (EVP2). 
“A Componente de apoio à família está a maior parte salvaguardada no Projecto 
Educativo” (EVP3). 

A13 “ Eu penso que no regulamento interno constam aspectos referentes à componente 
de apoio à família” (EVP1). 
“No regulamento interno do agrupamento constam aspectos da CAF” (EVP2). 
“No regulamento interno do agrupamento constam algumas coisas” (EVP3). 

 

A14 “Com a aprovação da carta educativa, penso que aí, depois a solução será outra em 
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 relação à componente de apoio à família” (EVP2). 
“Com a aprovação da carta educativa, vamos ter novas infra-estruturas para 
dinamizar a componente de apoio à família e as actividades de enriquecimento 
curricular” (CM).  

B1 “Quando temos dificuldades ou problemas, recorremos ao corpo docente. É a nossa 
primeira linha de força” (EAP1). 
“Há determinadas actividades que são desenvolvidas em conjunto (…) há 
organização conjunta” (EAP2). 
“Articulamos as actividades da CAF de acordo com o plano de actividades do 
Jardim-de-infância. (…) É tentar não fazer as mesmas actividades” (EEI1). 

B2 “As famílias acham sempre que não. Há sempre uma família ou duas que acha que 
se nós funcionássemos até às 20:00H (…) Há miúdos das 7:00H às 19:00H” (EAP1). 
“Todos os anos é feita uma avaliação se é horário adequado ou não (…) não foi 
levantada qualquer questão, portanto, acreditamos que corresponde a todos” (EAP2). 
“O horário de funcionamento responde às necessidades das famílias (…) poucas são 
as crianças que ficam até às 19:00H (…) Os meninos são dos pais” (EAP3).  
“O horário dá resposta às famílias. Foi estabelecido com a educadora, com a 
associação de pais e comigo” “A autarquia somente com verbas que distribuem no 
final do ano às associações de pais” (EVP2). 
“Os horários foram definidos tanto num lado como noutro (associações) para  dar 
resposta às famílias” (EVP3). 
“Quando fazem o plano de actividades também definem o horário de funcionamento 
e consoante as necessidades dos pais também assim é adequado o horário de 
funcionamento” (CM). 

B3 “Tem sido implementada a questão da praia” (EAP2). 
“Temos a natação” (EAP3). 
“As educadoras estão a fazer a parte da componente de apoio à família de outra 
forma. Estão a levar as crianças à piscina, que é outra forma da componente de apoio 
à família. Nós aqui Executivo, seria mais importante do que elas estarem na CAF. 
Alguns jardins fazem duas vezes por semana, durante o período lectivo. Temos 
autorização da DREC para funcionar. Só que o tempo de transporte é considerado 
CAF” (EVP3). 
“Têm a natação (EEI3). 

B4 “Tem um espaço óptimo criado de raiz para este efeito” (EAP3). 
“Têm espaços próprios, muito fracos, mas têm” (EVP2). 
“O espaço é muito pequeno para levar tanta gente, por isso fazem turnos” (EVP2). 
“São espaços criados para o efeito, construídos pela câmara, dista um quilómetro dos 
jardins-de-infância. (EVP3). 
“Os espaço não é o melhor, porque no mesmo local faz-se de tudo. Não é possível a 
criança estar a fazer o trabalho e ver a senhora a limpar os pratos” (EEI1). 
“O espaço foi construído para o efeito e é muito bom” (EEI3). 
“Há uns espaços físicos melhores que os outros, mas nós temos investido imenso nos 
edifícios” (CM). 

B 

B5 “A câmara ainda colabora connosco nos transportes” (EAP1). 
“A câmara faz a recolha das crianças nos diversos jardins, acompanhado de uma 
monitora e depois as crianças são encaminhadas para aqui” (EAP3). 
“ As crianças são transportadas para o espaço onde se desenvolve a componente de 
apoio à família (associação de pais) num autocarro da câmara. As crianças de um 
jardim-de-infância deslocam-se a pé. As crianças que vão para a IPSS vão a pé 
(50m)” (EVP3). 
“Há crianças que vêm para a CAF às 7:30H, depois são transportados na carrinha 
para os respectivos jardins-de-infância” (EEI3). 
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“Ao almoço, temos uma boa rede de transportes, para  a entrega de todas as refeições 
atempadamente e também no transporte das crianças no agrupamento de escolas 
A3”(CM). 

C1 “A gestão dos recursos humanos é feita por nós associação de pais” (EAP1). 
“A gestão de recursos humanos é também a associação, mas juntamente com a 
educadora da componente lectiva” (EAP2). 
“Eles têm muitos funcionários tanto num lado como no outro” (EVP3). 
“A CAF tem pernas para funcionar muito bem se houver uma técnica a tempo inteiro 
e aqui não existe (…) As auxiliares fazem o melhor que elas sabem, mas não chega. 
Falta efectivamente ali uma pessoa” (EEI1). 
“A gestão do pessoal é feita pela associação de pais” (EEI1). 
“A associação de pais é que faz o recrutamento do pessoal que presta serviço à 
CAF” (EEI3). 
“As associações recrutam o pessoal e há de tudo. Educadores, animadores, outros 
que não têm educadores nem animadores (…) considero que o facto de não terem 
pessoal especializado dificulta a dinamização e organização da CAF” (CM). 

C2 “A gestão financeira é feita por nós. A autarquia faz connosco um protocolo todos os 
anos, onde nos ajuda com uma verba (…) não é um montante por aí além” (EAP1). 
“A gestão financeira é a associação” (EAP2). 
“A verba que a autarquia dá é anualmente definida com base no plano de actividades 
apresentado pela associação de pais (…) não é uma verba fixa, vai variando 
anualmente” (EAP2). 
“A gestão financeira é feita pelos corpos sociais: direcção, assembleia e conselho 
fiscal” (EAP3). 
“ A Câmara faz um protocolo com a instituição (…) nós temos que fazer um plano 
de actividades (…) e esse plano tem que ser acompanhado dos justificativos de onde 
gastamos o dinheiro (…) Com base em todas as actividades que mostramos à 
Câmara e nas contas que apresentamos (…) A câmara dá-nos o dinheiro” (EAP3). 
“A autarquia somente com verbas que distribuem no final do ano às associações de 
pais. E depois são elas que têm que gerir o dinheiro” (EVP2). 
“A autarquia em primeiro coloca à disposição das associações de pais meios 
financeiros. Temos os acordos em que há uma verba que realmente é atribuída a 
cada associação de pais. Esta verba é atribuída de acordo com o número de crianças, 
em função das valências (…) consoante o próprio plano de actividades, porque há 
associações de pais que são dinâmicas e que querem fazer isto e aquilo e depois, 
concerteza, a câmara associa-se a essas acções” (CM). 
Temos esta particularidade no concelho” (CM). 

 

C3 “No nosso caso é muito difícil fazer isso (aplicar o despacho n.º 300/97), porque não 
temos ninguém só para fazer serviço de secretaria, nem de contabilidade. A 
mensalidade é um valor fixo, mas variando segundo os serviços (…) ATL, manhã, 
tarde e serviço de almoço 40€, o pré-escolar para menos, são 38€ ” (EAP1). 
“A mensalidade das crianças é fixa, independentemente do rendimento do agregado 
familiar (…) quem calcula as mensalidades é a associação de pais” (EAP2). 
“A mensalidade é 80€ ou 75€ (…) inclui almoço, lanche, os acompanhamentos nos 
transportes e as actividades extra curriculares” (EAP3). 
“O cálculo das mensalidades é feito pela associação de pais” (EEI1). 
“Relativamente a esses assuntos, nós não temos conhecimento directo. É a 
associação que calcula as mensalidades ” (EEI3). 
“As mensalidades não são feitas de acordo com o despacho 300, por causa do 
1.ºciclo. Por mim, este ano em que estamos já deveríamos tê-lo aplicado, para o 
próximo ano” (CM). 
“A nossa recusa em utilizar o despacho 300 tinha a ver com a lacuna que havia a 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 306

nível do 1.º ciclo e nós nunca concordámos e achávamos uma injustiça termos 
crianças do pré-escolar que tinham direito à CAF, tinham financiamento, etc e 
tínhamos os meninos do 1.º ciclo que eram uns desgraçadinhos (…) Agora penso 
que neste momento temos aqui um patamar de igualdade que nos permite cumprir 0 
despacho 300” (CM). 

C4 “Muitas vezes a associação de pais e amigos solicitam-nos, principalmente no 
período de interrupções lectivas, os pavilhões e o material de educação física para 
fazerem actividades” (EVP3). 

C5 “A autarquia dá também outros tipos de apoio, por exemplo, mesmo em termos 
técnicos, (…) ao nível do próprio edifício” (EAP2). 
“O edifício é da câmara, a luz, a água, o telefone é pago pela câmara (…) avaria 
qualquer coisa (…) telefonamos e é a câmara que vem imediatamente solucionar. 
(…) A câmara dá-nos bastante apoio” (EAP3). 
“a autarquia dá a manutenção do edifício, do imóvel e eles são impecáveis a nível da 
autarquia, é preciso mudar uma lâmpada, eles vêm rapidamente” (EEI1). 

C6 “Temos apoio de entidades privadas e outras, tais como junta de freguesia e 
Empresas. Temos também um projecto de educação ambiental que passa pela 
parceria com a câmara e o engenheiro do Ambiente” (EAP1). 
“A IPSS da freguesia X é um parceiro (…) aos casos sociais paga-nos a refeição 
dessas crianças. Nós damos o ATL, e a IPSS X dá a alimentação” (EAP3). 
“O 1.º CEB é parceiro na componente de apoio à família (…) em todos os 
estabelecimentos a CAF abrange o pré-escolar e o 1.º CEB (…) estou a mentir ali no 
‘X’ não. Não tem condições para isso” (EVP1). 
“Fazem actividades em que o parceiro é a câmara (…) engloba também as crianças 
do 1.º ciclo” (EVP3). 
“As associações de pais são o melhor parceiro. Apesar de neste caso as autarquias 
estarem próximas dos estabelecimentos de ensino, nomeadamente os jardins de 
infância, o que por si só já é bom, eu acho que é muito melhor quando são os 
próprios pais a serem co-gestores ou co-responsáveis de algo que também são 
beneficiários (CM). 
 “As Instituições Particulares de Solidariedade Social são um parceiro educativo de 
grande importância no Concelho do Mar, devido às valências que possuem, 
nomeadamente ao nível dos serviços da Componente de Apoio à Família, com os 
serviços de almoço e prolongamento de horário” (CM). 
“As IPSS asseguram o transporte das crianças do Estabelecimento de Ensino para as 
suas instalações (ATL), onde ficam até serem recolhidas pelos seus familiares, são 
um parceiro importante na componente de apoio à família” (CM). 

 

C7 “Aquilo que a monitora e a educadora faziam era uma partilha de ideias sobre as 
crianças. Mas não era coordenação. Eu muito sinceramente achava que era bastante 
benéfico, só que deixaram (…) A associação de pais é que coordena as actividades” 
(EAP1). 
“O coordenador máximo é a educadora da componente lectiva. (…) mas  há sempre 
intercâmbio entre a direcção, e as responsáveis pela CAF” (EAP2). 
“Quanto a mim, quem coordena, tem que acompanhar. Isso já foi uma discussão 
muito grande porque o nosso grupo de educadoras, damo-nos um bocadinho mal 
(…) Coordenar à distância comigo nem funciona como educadora nem funciona 
como presidente da associação de pais (…) a mim, coordenar é acompanhar, é estar 
é saber, é vivenciar as coisas. Quem coordena as actividades é a direcção da 
associação em conjunto com as técnicas, nomeadamente com a educadora da 
componente de apoio à família” (EAP3). 
“As educadoras não podem planificar com muita abertura. Torna-se difícil” (EVP3). 
“Quem coordena as actividades da componente de apoio à família é a associação de 
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 pais” (EEI1). 
“Não temos qualquer tipo de troca de impressões sobre a CAF, não fazemos 
coordenação nenhuma (…) Deve ser a associação de pais que faz a coordenação, não 
é o jardim-de-infância. O ano passado estive noutro jardim-de-infância que a 
autarquia era a responsável pela CAF, mas as actividades eram orientadas de acordo 
connosco. A monitora estava sob nossa orientação, nós programávamos com ela” 
(EEI2). 
“A coordenação é feita pela associação de pais” (EEI3). 
“A co-habitação, digamos assim, não é pacífica, porque quando se fala em 
coordenar, o coordenar pressupõe uma participação activa. Não é só chegar, ditar 
ordens e ‘façam assim, assim e assim’. Par além de uma coordenação tem que haver 
um trabalho de parceria e muitas vezes, se não em quase todos os casos, isso não 
acontece” (CM). 

 C8 “Aqui dentro a primeira pessoa sou eu (…) às vezes questõezinhas mais burocráticas 
(…) vou ter com agrupamento (…) ou então realmente autarquia” (EAP3). 
“As educadoras controlam e supervisionam a CAF” (EVP2). 
“Não temos interferência nenhuma nas actividades, não supervisionamos” (EEI2). 

D1 “Este ano estamos particularmente com dificuldades (…) É evidente que há escolas 
a funcionar sem auxiliares. Nós temos uma auxiliar, não queremos dispensá-la” 
(EAP1). 
“Temos um encargo muito grande a nível de funcionários. (…) a câmara acha que 
gastamos muito com funcionários” (EAP3). 

D 

D2 

“Temos dificuldade de lidar com algumas questões que os pais colocam (…) muitas 
vezes tem a ver com uma impossibilidade dos pais se colocarem no lugar do outro. 
Os pais não percebem que o tempo que nós estamos aqui as duas a conversar (…) 
que eu reúno e vou à Câmara (…) é em benefício dos filhos de todos” (EAP1). 
“Eu costumo dizer que onde há pais há sempre confusão” (EAP3). 
“Os constrangimentos têm a ver com a câmara. Porque eu penso que a câmara apesar 
de ser dinâmica ao nível da educação, não percebeu ainda bem e não distinguiu 
ainda bem a diferença entre o que é a CAF e o que é a ocupação dos tempos livres” 
(EVP2). 
“A única coisa que eu sinto que é mais difícil (…) é em haver uma participação das 
educadoras, porque eles (associações) têm uma educadora, eles têm uma organização 
própria. Nós somos mais uns visitantes” (EVP3). 
“A maior dificuldade é a linguagem do pessoal, há falta de entendimento e em 
termos de aplicação do Plano de actividades (…) acabo por ser a má da fita, porque 
eu digo uma coisa e depois na prática faz-se outra, pronto é muito complicado. Esta 
articulação…é muito complicada (…) são as inter relações.” (EEI1). 
“Eu sinto aqui a associação de pais e a componente de apoio à família como uma 
coisa completamente à parte do jardim-de-infância. Não há relação uns com os 
outros” (EEI2). 
“A maior dificuldade ou mais de constrangimento é por vezes sentir-me uma intrusa. 
É isso. Embora haja uma relação, e nós estamos aqui ao lado (…) sinto que as outras 
pessoas, não todas, vêem dessa forma (…) mas isso naturalmente deve-se porque 
não existiu logo de inicio uma relação. A associação era uma coisa e nós éramos 
outra. Estamos a tentar ultrapassar este problema, com a educadora está a ser 
conseguido com algumas auxiliares ou monitoras a coisa complicasse, já estão lá há 
muitos anos e criaram alguns hábitos” (EEI3). 
“Penso que haveria ganhos para todas as partes se realmente houvesse um maior 
envolvimento positivo por parte de todos os profissionais e que pudesse haver aqui 
uma relação de parceria efectiva entre todas as partes. E quando falo em parceria, 
falo em associações de pais com as educadoras, com o agrupamento e é óbvio, a 
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 câmara aqui metida ao barulho” (CM). 

D3 

“Nós entendemos que a expressão plástica não é dar uma folha fotocopiada com um 
boneco (…) gostamos de utilizar bons materiais, nunca houve uma criança com 
alergia porque fez digitinta (…) Agora tudo é regrado, agora não podemos abusar 
dos materiais. (EAP1). 

D4 

“Uma grande dificuldade tem a ver com as infra-estruturas. Não temos espaços para 
realizar a componente de apoio à família” (EAP2). 
“A falta de espaços é uma grande dificuldade” (EVP2). 
“A falta de infraestruturas também é uma realidade que impede uma boa 
organização” (EEI1). 
“Tivemos uma limitação complicada, que foi ao nível dos recursos. Nós em nove 
anos criámos muitos ATL’s no nosso concelho e tudo isto custa muito dinheiro” 
(CM). 

D5 

“As mensalidades têm que ser pagas a horas (…) como nós não temos fundo de 
maneio, o que recebemos é para pagar, isto é uma dificuldade e constrangimento. 
Temos seis pessoas que dependem disto que está aqui” (EAP1). 
“O dinheiro é uma parte difícil porque se tivéssemos um pouquinho mais, não 
precisavas de andara a chatear as pessoas (…) nós temos mais despesas este ano e é 
mais difícil gerir o ATL (…) Há uma dificuldade tão grande de gerir o dinheiro, era 
preferível que não fosse a associação de pais” (EAP1). 

D6 

“Em algumas associações a falta de pessoal é um problema” (EVP2). 
“Nesta associação de pais falta uma técnica que oriente, que esteja ali a tempo 
inteiro (…), a saída destas implicava custos (…) De maneira que esta situação vai-se 
arrastando e o problema base acaba por não se resolver, porque não há dinheiro para 
pagar as indemnizações” (EEI1). 

D7 

“Lamento sempre a pouca participação que esta instituição sempre teve das 
professoras e das educadoras” (EAP3). 
“A falta da nossa participação, acaba por ser mau. Para nós, que não sabemos o que 
se passa lá, e acho que eles também teriam vantagens se tivessem a nossa 
colaboração” (EEI2). 
“A falta de participação dos docentes é um grande constrangimento. O facto dos 
educadores não se envolverem na componente de apoio à família, leva por vezes a 
alguma conflitualidade” (CM). 

D8 
“Uma das grandes dificuldades (…) são os pais que têm a sua actividade 
profissional, que estão a dinamizar este tipo de associações, não têm tempo, nem 
disponibilidade para o fazer” (EAP2). 

D9 

“Falta de experiência, falta de conhecimentos que muitas vezes são necessários para 
dinamizar estas associações é que nós somos leigos” (EAP2). 
“Estas pessoas estão cá há muitos anos, mas não são especializadas, uma era 
cabeleireira, outra doméstica e outra trabalhava numa casa de fotografia. Não têm 
experiência” (EEI1). 

 

D10 
“Enquanto elemento do conselho executivo não tive inconvenientes, porque já 
estava tudo implementado (…) nos novos também não, porque não estive envolvida 
no processo” (EVP1). 

E E1 “Eu ou faço as coisas com qualidade ou então não faço” (EAP3). 
“Temos aulas de dança e de educação musical, guitarra, piano, violino e órgão e 
temos escolas de natação” (EAP3). 
“Ali, além de saírem do mesmo espaço, eles têm outras actividades, a música que 
começa logo aos três anos, a dança e outras. Eles fazem várias actividades, que nós, 
nos jardins seria difícil promover” (EVP3). 
“O grande número de actividades que as crianças têm, bem como os diversos 
espaços que podem usufruir é uma grande vantagem” (EEI3). 
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E2 “Nós temos que apostar em coisas com qualidade (…) as crianças precisam de bom 
material (…) geralmente as coisas boas são caras” (EAP3). 

E3 “Os meninos do pré-escolar têm facilitado a convivência com as outras crianças, 
apesar de haver ali aquele corredorzito, há proximidade emocional. E os mais velhos 
integram-se e brincam” (EAP1). 
“Procuramos sempre abrir o leque o máximo que possa e fazer a interligação dos 
grupos, que eu acho que isso é muito importante” (EAP3). 
“O facto das crianças do pré estarem juntas com as crianças do 1.º ciclo tem as suas 
vantagens, porque dá-se a possibilidade dos mais velhos ajudarem os mais novos 
(…) essa situação tem que ser bem gerida” (EEI3). 
“Eu acho muito bem e continuo a achar e vou defender até ao fim as crianças do pré 
estarem juntas com as da escola” (CM). 
“As crianças já quase não fazem deveres no ATL, porque isso pressupõe uma série 
de coisas, uma série de condições físicas (…) condições a nível dos recursos 
humanos e não é fácil” (CM). 

E4 “Nós servimos aqui para trabalhar em conjunto com os professores. Nós 
colaboramos em tudo (…) com o corpo docente é uma relação facilitada” (EAP1). 
“As educadoras são uma mais valia para todo o processo da componente de apoio à 
família” (EAP2). 

 

E5 “Os pais estão mais presentes e isso é uma vantagem” (EPAP1). 
“Também nos envolve mais na inserção dos nossos filhos no jardim, escola” 
(EAP2). 
“Acho que são os pais que têm que estar implicados nestas coisas. (…) é preciso 
envolver os pais” (EAP3). 
“Eu acho que há vantagens, porque é uma forma de envolvimento dos pais, portanto, 
os pais têm que saber e devem. Têm o direito de se envolverem na educação dos 
seus filhos e se eles acham que é necessário e imprescindível, claro que eles têm 
uma opinião a dizer” (EVP2). 
“Todos nós sabemos que a família é extremamente importante na educação dos 
filhos e a CAF não resolve tudo, tal como a educadora não resolve tudo na educação 
das crianças. A verdade é que tem de haver, é um mal necessário” (EVP2).  
“Vejo vantagens no aspecto da responsabilização dos pais em relação a esta situação. 
Há associações de pais que funcionam bem. Eu acho que os pais têm que ser de 
alguma forma, responsabilizados pelos filhos” (EEI1). 
“O facto das associações de pais organizarem todo um serviço em função das 
próprias necessidades e expectativas dos seus pares, acho que é a maior vantagem 
que existe” (CM). 
“Colocar os próprios pais, embora numa pequena parcela, a serem gestores ou co-
gestores de um serviço mostra-lhes a complexidade que isto dá (…) a rapaziada tem 
ideia que cai tudo do céu” (CM). 

E6 “Acho que não há propriamente inconvenientes” (EAP3).  
E7 “Para nós é bom porque não temos disponibilidade para coordenar tudo o que nos 

envolve” (EVP1). 
“Para nós é bom que haja uma associação de pais que está a tratar desses assuntos, 
porque no fundo, é menos um a preocupação que os jardins-de-infância têm” (EEI2). 
É uma vantagem o facto da associação organizar a CAF, podemos dizer que há 
trabalho que nos poupa, e particularmente a mim, (…) que não gosto de lidar com 
dinheiro e com as mensalidades” (EEI3). 
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Anexo III 
 
 

Guião de Entrevista  

A Representante de Autarquia 

 
A) Dados pessoais 

 1. Idade 

 2. Formação profissional:  

 3. Cargo na autarquia 

 4. Anos de experiência no cargo 

 

B) Dados sobre a Autarquia 

 1. Participa em algum órgão de gestão do Agrupamento de Escolas? Se sim qual? 

 2. Quem participou na elaboração do Plano Municipal de Intervenção Educativa? 

 3. Na autarquia quem trata das questões relacionadas com a componente de apoio à 

 família? 

 4. Quem liderou o processo da implementação da componente de apoio à família? 

 

C) Organização e Funcionamento da Componente de Apoio à Família 

 

 C1) Organização da Componente de Apoio à Família 

1. Todos os Jardins-de-infância pertencentes à autarquia têm implementado a 

Componente de Apoio à Família? 

2. De que modo a autarquia participa na organização dos almoços? 

3.De que modo a autarquia participa na organização do prolongamento de horário? 

4. A Autarquia oferece outras actividades de animação sócio-educativa?  

5. Todas as crianças podem participar em actividades?  

6. Com quem costuma reunir para definir essas mesmas actividades? 
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C2) Funcionamento da Componente de Apoio à Família 

1. Com quem foi estabelecido o horário de funcionamento da CAF? 

 2. A autarquia elaborou algum regulamento de funcionamento da CAF 

 3. A autarquia reúne com o Educador de Infância, Agrupamento de Escolas e 

 Associação de pais para tratar de assuntos relacionados com o funcionamento da 

 CAF?  Com que regularidade? 

 

C2) Gestão e coordenação da Componente de Apoio à Família 

1. Porque razões escolheram como parceiros as Associações de Pais para a 

 implementação da CAF? 

2.Que meios recursos coloca a autarquia à disposição dos jardins-de-

infância/Agrupamentos de Escolas/Associação de Pais? 

 3. As mensalidades das crianças são realizadas de acordo com o Despacho n.º 

 300/97? 

 4. Como vê a articulação entre a gestão pedagógica da CAF (responsabilidade dos 

 órgãos directivos) e a gestão dos recursos humanos e materiais (responsabilidade da 

 autarquia). 

  

D) Dificuldades/constrangimentos da Autarquia na CAF 

 1. Como Autarca quais as dificuldades e constrangimentos que sentiu na 

 implementação e organização da CAF? 

 

E) Que vantagens e inconvenientes da Associação de Pais na CAF 

 1. Que vantagens e inconvenientes encontra no facto de serem as associações de 

 Pais as promotoras da implementação e organização da CAF? 

 

F) Relacionamento institucional no Agrupamento 

 1. Como caracteriza e aprecia a relação que tem ocorrido entre a autarquia com os 

 outros parceiros do agrupamento, designadamente: 

  1.1 Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas; 

  1.2 Jardim-de-infância/Educador de Infância; 

  1.3 Associações de Pais. 
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Anexo IV 

Guião de Entrevista 

A Conselhos Executivos 

 
B) Dados pessoais 

 1. Idade: 

 2. Formação profissional:  

 3. Situação profissional: 

 4. Formação para exercício de cargos de gestão: 

 5. Anos de experiência em cargos de gestão:  

 6. Faz parte do Conselho Municipal de Educação ou de outro órgão da Autarquia? 

 7. É presidente do Conselho pedagógico? 

 

 B) Dados sobre o Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas 

 1. Quando foi constituído o Agrupamento de Escolas? 

 2. Quantos elementos compõem o Conselho Executivo? 

 3. Qual o elemento do Conselho executivo que trata dos assuntos relacionados com 

 a Componente de Apoio à Família? 

  

C) Organização, Funcionamento e Gestão da Componente de Apoio à Família 

 C1) Organização da Componente de Apoio à Família 

1. Todos os Jardins-de-infância pertencentes ao Agrupamento de escolas têm 

implementado a Componente de Apoio à Família? 

 2.Como foram organizados os almoços? 

 3. Como foram organizados os prolongamentos de horário? 

 4. Qual o papel do Conselho Executivo na organização da CAF? 

 5. Os Jardins-de-infância têm um regimento da CAF? Quem participou na sua 

 elaboração? 

 6. Os educadores de Infância participam na organização da CAF? 

 7. Existem outros parceiros, intervenientes na organização da CAF? Quem? 

 8. A questão da CAF faz parte do projecto educativo do Agrupamento de  Escolas? 
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C2) Funcionamento da Componente de Apoio à Família 

1. Com quem foi estabelecido o horário de funcionamento da CAF? 

2. As Auxiliares de Acção Educativa colaboram nas actividades da CAF? De que 

 modo? 

 3. A CAF tem sido objecto de análise nos vários órgãos da escola? 

4. No Regulamento Interno do Agrupamento de escolas constam os aspectos 

 referentes ao funcionamento da CAF? 

 

C2) Gestão e coordenação da Componente de Apoio à Família 

 1. Qual o papel do Conselho Executivo na gestão da CAF? 

 2. Que órgão do Conselho executivo acompanha a CAF? 

 3. Relativamente à CAF, que recursos coloca o Agrupamento de Escolas à 

disposição dos jardins-de-infância e da Associação de Pais? 

 4. Como vê a articulação entre a gestão pedagógica da CAF (responsabilidade dos 

 órgãos directivos) e a gestão dos recursos humanos e materiais (responsabilidade da 

 autarquia). 

  

D) Dificuldades/constrangimentos do Conselho Executivo na CAF 

 1. Como Vice-presidente do conselho executivo, quais as dificuldades e 

 constrangimentos que sentiu na implementação e organização da CAF? 

 

E) Que vantagens e inconvenientes na Associação de Pais 

 1. Que vantagens e inconvenientes encontra no facto de serem as associações de 

 Pais as promotoras da implementação e organização da CAF? 

 

F) Relacionamento institucional no Agrupamento 

 1. Como caracteriza e aprecia a relação que tem ocorrido entre o Conselho 

 Executivo com os outros parceiros do agrupamento, designadamente: 

  1.1 Jardim-de-infância/Educador de Infância; 

  1.2 Autarquia; 

  1.3 Associações de Pais. 
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Anexo V 

Guião de Entrevista 

A Educadores de Infância 
C) Dados pessoais 

 1. Idade 

 2. Anos de serviço 

 3. Situação Profissional 

  3.1 QE 

  3.2 QZP 

 4. Há quantos anos trabalha em Jardins-de-infância deste concelho 

 

B) Dados sobre o Jardim-de-infância 

 1. Quantos lugares tem o JI em que trabalha? 

 2. O Jardim-de-infância tem Associação de Pais legalmente constituída? 

 3. Participa em algum órgão de Gestão do Agrupamento de Escolas? Se sim qual? 

  

C) Organização e Funcionamento da Componente de Apoio à Família 

  

C1 – Organização da Componente de Apoio à família 

1. O Jardim-de-infância do qual é docente tem almoço e prolongamento de horário 

(CAF)? Desde quando? 

2. Como é que foi organizado o almoço? 

3. Como é que foi organizado o prolongamento de horário? 

4. Têm regimento da CAF? Quem participou na sua elaboração? 

5. O Educador de infância participa na organização da CAF? 

 

 C2 – Funcionamento da componente de Apoio à Família 

 1. Qual o horário de funcionamento da CAF? 

2. A CAF funciona nas interrupções lectivas? 

 3. As crianças almoçam com outras crianças? 

 4. Quem faz o acompanhamento das crianças no serviço de almoço?  

 5. Quem faz o acompanhamento das crianças no prolongamento de horário? 



A Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar: 
estudo de caso   

 315

  

6. Existem actividades extra curriculares, organizadas fora do espaço onde se 

realiza a CAF? 

7. De que forma é realizado o acompanhamento das actividades de animação 

sócio-educativas? 

 

C3 – Gestão e Coordenação da Componente de Apoio à família 

1. Quem coordena as actividades da CAF, designadamente o trabalho do animador? 

2.Quem faz o recrutamento do pessoal que presta serviço na CAF? 

3.Quem faz a gestão do pessoal que presta serviço na CAF? 

4.A mensalidade das crianças é feita de acordo com o Despacho n.º 300/97? 

5.Quem calcula as mensalidades das crianças? 

6.Quem recebe as mensalidades das crianças? 

7. Que tipo de apoio é prestado pela Autarquia? 

8.Quando surge um problema na CAF a quem se dirige para o solucionar? 

Associação de Pais, Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas ou 

Autarquia? 

 

D) Dificuldades /constrangimentos do Educador de Infância na CAF 

 1. Como Educador de Infância quais as dificuldades e constrangimentos que sentiu 

 na implementação e organização da CAF? 

  

E) Que vantagens e inconvenientes da Associação de Pais na CAF 

 1. Que vantagens encontra no facto de serem as associações de pais as promotoras 

 da implementação e organização da CAF? 

 

F) Relacionamento institucional no Agrupamento. 

 1. Como caracteriza e aprecia a relação que tem ocorrido entre o Jardim-de-infância 

 com os outros parceiros do agrupamento, designadamente: 

  1.1 Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas; 

  1.2 Autarquia; 

  1.3 Associações de Pais. 
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Anexo VI 

 
Guião de Entrevista  

A Presidentes de Associação de Pais 

 
D) Dados pessoais 

 1. Idade 

 2. Sexo 

 3. Grau de parentesco em relação ao aluno 

 4. Escolaridade 

 5. Situação Profissional 

 

E) Dados sobre a Associação de Pais 

 1. Quando e como se constituiu a Associação de Pais? 

 2. Quantos associados tem? 

 3. Qual o número de Estabelecimentos de Educação que abrange a Associação? 

 4. Como é a participação dos pais na associação? 

 5. Participa em algum órgão de gestão do Agrupamento de Escolas? Se sim qual? 

  

C) Organização, Funcionamento e Gestão da Componente de Apoio à Família (CAF) 

  

 C1 – Organização da Componente de Apoio à Família 

1. O Jardim-de-infância do qual é Presidente da Associação de Pais tem almoço e 

prolongamento de horário (CAF)? 

2. Como é que foi organizado o almoço? 

3. Como é que foi organizado o prolongamento de horário? 

4. Têm um regimento da CAF? Quem participou na sua elaboração. 

5. O Educador de infância participa na organização da CAF? 

 

 C2 – Funcionamento da Componente de Apoio à Família 

1. Qual o horário de funcionamento da componente de apoio à família? 

 2. O horário de funcionamento responde às necessidades das famílias? 
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 3. Quem faz o acompanhamento das crianças no prolongamento de horário? 

4. Quem faz o acompanhamento das crianças no serviço de almoço? 

5. Existem actividades organizadas fora do espaço onde é realizada a CAF? 

 

C3 – Gestão e Coordenação da Componente de Apoio à Família 

1. Quem coordena as actividades da CAF 

2.Quem faz a gestão financeira e a gestão dos recursos humanos? 

3. A mensalidade das crianças é feita de acordo com o Despacho n.º 300/97? Quem 

as calcula? 

 4. Que meios, recursos coloca a Autarquia à disposição da Associação de Pais 

5. Quando surge um problema na CAF a quem se dirige para o solucionar? 

Educador, Conselho executivo do Agrupamento de escolas ou autarquia? 

 

D) Dificuldades /constrangimentos da Associação de Pais na CAF 

 1. Como Presidente da Associação de Pais quais as dificuldades e constrangimentos 

 na implementação e organização da CAF? 

  

E) Que vantagens e inconvenientes da Associação de Pais na CAF 

  1. Que vantagens e inconvenientes encontra no facto de serem as associações de 

 pais as promotoras da implementação e organização da CAF? 

 

F) Relação da Associação de Pais com o Jardim-de-infância/CE do Agrupamentos de 

Escolas e Autarquia 

 1. Como caracteriza e aprecia a relação que tem ocorrido entre a sua associação de 

 pais com os outros parceiros do agrupamento, designadamente: 

  1.1 Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas; 

  1.2 Autarquia; 

  1.3 Jardim-de-infância/Educador de Infância. 
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