
Transcrição das entrevistas 

 

Entrevista ao representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação 

do Agrupamento de escolas, O Pescador. 

Pretende-se com esta entrevista recolher dados acerca da intervenção da associação 

de pais e Encarregados de Educação no âmbito da ação social escolar e perceber a 

sua importância junto da comunidade escolar.  

 

1.Que idade tem? 

R: 49 anos 

2. Qual é a sua profissão? 

R: Desenhador projetista. 

3.Há quanto tempo está na Associação de Pais e Encarregados de Educação? 

R: Cinco anos. 

4.Que motivos o levaram a ocupar este lugar? 

R: O fascínio por conhecer um meio aonde os meus filhos vão começar a aprender 

algo de novo e também por…convite de outros pais que me convidaram a abraçar isto, 

mas agora termino por imposição da minha profissão, senão continuava também. 

5.Enquanto membro da associação de pais, que tipo de relação estabelece com 

os órgãos de gestão e administração do agrupamento? 

R: A relação é ótima, há uma boa ponte de ligação entre os elementos da associação 

e a administração do nosso agrupamento. Estamos sempre prestáveis na …para 

aquilo que a escola necessita, damos o apoio quando solicitado, não damos mais 

porque também não nos pedem! 

6.Tem conhecimento da situação socioeconómica dos alunos mais 

desfavorecidos dos diversos ciclos do agrupamento? Que apoios são prestados 

nesta área? 

R: Sim, sim…não pelo meio oficial, alegam sempre a situação de…de proteger a 

identidade, sabemos através de elementos associados e pais que vão passando a 

palavra. Vão…vão dizendo que alguém tem algum problema. Tentamos abordá-los 

para tentar resolver, minimizar muitas vezes essas situações através de ofertas de 

livros, roupa, alimentos. Oficialmente não, não porque voltamos novamente à situação 

de proteção de dados, de proteção das próprias crianças e volto a repetir não nos 

deixam fazer mais porque não querem, não é? A nível dos apoios prestados são os 

que mencionou? Sim. 

 



7.De que forma a informação é partilhada e como são tomadas as decisões mais 

revelantes pela direção da associação de pais? 

R: A informação é partilhada sempre através de…de…todos os elementos da 

associação são consultados e são informados de todas as decisões, ou seja, o 

Conselho Geral, à Direção…à parte…ao Conselho Fiscal também, todos os elementos 

sabem o que se passa. Todos os elementos sabem o que é que…toda a informação é 

compartilhada. Como a decisão, como os meios a serem usados a forma como vamos 

fazer também o são. Todo esse processo é documentado, coisa que não era feito, não 

era feito na altura, antes de começar. Há cinco anos era tudo verbal não havia 

registos, neste momento há registos e toda a informação é toda filtrada. Nós tentamos 

o máximo possível filtrar tudo o que nos chega antes de tomarmos qualquer atitude. 

Temos sempre que filtrar, ir muitas vezes à fonte saber se há motivo ou não para 

avançarmos com alguma medida. Portanto é dentro dessa forma e depois é 

transmitido aos órgãos que entendemos mais convenientes, seja a Câmara, seja a 

Direção da escola ou mesmo o Ministério, portanto fazemos chegar isso. 

8.Qual o grau de participação da associação de pais no âmbito da ação social 

escolar? 

R: Neste momento é reduzido por causa da …de não solicitarem-nos mais. Estamos 

preparados para isso, temos elementos que gostariam de participar mais, discutimos 

às vezes o porquê de não participarmos mais, mas batemos sempre na mesma tecla, 

não somos solicitados. Não sabe a razão pela qual não vos solicitam mais? Eu creio 

que continuamos a ter uma escola fechada para…para os pais, uma escola fechada 

para a comunidade envolvente da escola. Não sei se é por causa de diretivas, não sei 

se é por causa de motivações pessoais, não sei... sei que a escola continua a ser uma 

ilha, continua a ser … os pais ,a associação de pais continua a ser vista como um 

elemento que pode prejudicar a escola, que pode prejudicar o método de ensino 

porque…e creio que não é por aí, creio que não é a associação de pais que…uma 

associação de pais ou propriamente os pais que não são inimigos, devemos de ser um 

grupo, trocar impressões, portanto trocar experiências e ver o melhor para a escola. 

9. Na sua opinião, o apoio prestado pela associação de pais tem sido relevante? 

R: É sempre relevante, mais que não seja como órgão em si. Como uma, como uma 

…os pais sabem que existe uma associação, os professores sabem que existe uma 

associação, a própria comunidade local sabe que existe uma associação. A partir do 

momento que saibam o que é que temos, elementos capazes, é bom que se diga que 

todos os elementos da associação são voluntários, muitas vezes voluntários à força 

mas são voluntários, eles querem prestar um bom serviço à comunidade e sempre que 

são solicitados, creio…tenho a certeza que prestamos sempre o melhor possível. 



10. Qual tem sido o grau de envolvimento deste órgão no sentido de minimizar 

as dificuldades crescentes dos alunos e das famílias do agrupamento? 

R: Isso é…a resposta já foi dada noutras perguntas anteriores e continuamos… 

sempre que nos solicitam, nós tentamos ajudar através de angariações de donativos 

como já disse. Tentamos organizar festas para que tanto os professores como os 

alunos, pessoal docente e não docente se envolvam, se conheçam. 

Pronto…infelizmente é só dentro destes parâmetros é que conseguimos agir e ter um 

certo envolvimento. Saraus de dança, tentamos procurar convidados que possam 

mostrar com o seu profissionalismo e com os seus conhecimentos é uma certa 

pedagogia para com os pais. É dentro dessa forma que vamos minimizando isso.  

 

11. Até à atualidade, quais foram as maiores dificuldades que sentiram 

relativamente ao auxílio dado às famílias ao nível escolar? 

R: Lá está, é a situação de não haver uma abertura da escola perante a associação de 

pais, uma abertura em dizer, identificar oficialmente esses elementos. Sabemos 

por…pelo disse…pelo passa a palavra e quando confrontamos a escola a dizer que 

quando tivemos conhecimento, do aluno tal ou da aluna tal que tem problemas é-nos 

vedada essa…ajuda, essa continuidade, essa vontade em ajudar, de colaborar porque 

dizem que já foram identificados, que já há órgãos que já estão a acompanhar esse 

caso, não sabemos se é verdade ou não, temos que acreditar que sim. Pronto e mais 

uma vez a mesma tecla, temos a limitação da própria escola. O limite é sempre a 

escola, a escola cria-nos sempre essa barreira. 

12.Que papel desempenha o município e a junta de freguesia na área da ação 

social escolar? 

R: Do meu ponto de vista é excelente, é bom! Sabe o que é que eles fazem ou 

fornecem? Eles fornecem a nível da alimentação…creio que está, creio não, tenho a 

certeza que não fazem mais porque não podem. Na alimentação, neste município 

estão atentos, a ação social da Câmara está atenta na própria alimentação. Têm nas 

próprias ajudas em comparticipar para que os alunos tenham atividades 

extracurriculares. Nestes últimos anos está um bocado mais difícil derivado ao aspeto 

económico, está difícil, mas tem havido um grande apoio e como também o apoio à 

própria associação. Sempre que precisamos de uma ajuda, quando temos festas para 

fazer, convites para fazer, temos todo, todo o apoio da Câmara, na impressão, na 

parte logística temos todo esse apoio. E por parte da junta de freguesia? Por parte da 

junta de freguesia também, a junta de freguesia é o próprio braço da Câmara, portanto 

do órgão máximo. Também temos quando é necessário alguns passeios, algumas 

viagens, algumas festas, magustos e altura do Natal, etc. Sempre temos tido um ótimo 



apoio, estão sensibilizados para isso. Podem é às vezes estarem ocupados porque 

não somos só os únicos a pedir, mas dentro do possível têm respondido. 

13. Como se processa essa intervenção e quais são os impactos para as famílias 

e alunos desfavorecidos? 

R: Os impactos, o mínimo que seja é bom, não é? Pelo mínimo…mesmo os mínimos 

são bons. Agora não sabemos, não temos registos, não temos avaliações finais, 

ficamos só pela identificação. Será que já conhecem este caso? Conhecem aquele. 

Dizem que sim, que estão a tomar providências, no sentido de dar solução ou ajudar e 

ficamos por ali. Muitas vezes, mas poucas voltam a falar connosco porque as coisas 

não correram bem, mas muitas vezes as pessoas por mais que…Perguntam…são 

ajudadas dentro de certos limites. Claro que as pessoas querem tudo, também quem 

não quer? Pronto, a escola também não pode, há mais órgãos a quem recorrer e a 

escola não pode ser única a ajudar, nem a própria Câmara. Tem que haver outras 

responsabilidades, e provavelmente maiores, mas tem havido…à partida tem havido 

um bom…portanto as soluções são encontradas geralmente resolvem-se 

momentaneamente, mas isto tem que ser para uma continuidade, não é só no 

momento, mas pronto. 

 

4. De que forma os alunos são sinalizados? 

R: Eles são sinalizados através de uma apreciação, começa na escola, através do 

professor diretor de turma, os próprios funcionários e esses, provavelmente, mais do 

que ninguém apercebem-se de certas atitudes, de certas …quando os miúdos estão 

cá fora estão mais…não estão fechados na sala de aulas. De certa forma mostram … 

fora das aulas é que eles mostram o que são, e isso! Através das provas, todo esse 

conjunto…raras vezes é o próprio pai, o próprio Encarregado de Educação que vai à 

escola pedir ajuda, acontece e a escola tenta resolver o problema. E depois é um 

acompanhamento com o psicólogo. É pena muitas vezes, o psicólogo ser colocado já 

quase no início do 2º período e depois tem que rever toda a papelada, todo o estudo, 

todo o processo que o colega anterior deixou e não tem tempo. Aqui volto a dizer isto, 

volto a repetir, que a culpa não é da escola, é da ordem de cima, portanto se não 

funciona é porque também não deixam funcionar. 

15. Na sua opinião, as decisões tomadas no âmbito da ação social quer pelo 

Conselho de escola, quer pelo Conselho Pedagógico, apenas se regem pela lei 

ou tomam decisões que contornam a regulamentação? 

R: É assim, eles têm que se reger pela lei, não é? E se estamos num Estado de 

direito, tem que haver a lei. Claro que nós como homens e mulheres o coração 

também manda, o coração também rege mas quando há o coração em vez da razão é 



sempre… eu vou dizer isto, é um bocado grave, é sempre coisas não oficiais. A lei 

tudo bem, a lei rege, a lei tem que ser cumprida, mas muitas vezes temos que ser … 

cada caso é um caso, temos que contornar, temos que ver. Embora a lei seja cega 

mas há coisas que temos que decidir por outros caminhos. Têm de ser tomadas 

decisões e, às vezes, importantes. Mas à partida a lei não pode ser contornada. Aliás, 

a lei tem que ser cumprida. A lei é uma ferramenta, temos que a usar ou por bem ou 

por mal, temos que a usar e propor, por experiência. Propor que a próxima lei seja 

revista, seja pronto…que tenha outra postura, outra forma de agir, mas isso, é sempre 

de quem de direito. Os senhores que fazem as leis têm de estar mais atentos. Antes 

da lei sair deveriam de procurar os profissionais que vivem o dia à dia com o aluno, o 

dia à dia das comunidades escolares, deveriam ser ouvidos e não porque a lei é assim 

ou porque se regem por padrões que nem sequer são nossos, mas dentro do possível, 

dentro daquilo que eu tenho visto, tentam sempre seguir o que a lei diz. 

O que é por fora não é legal, mas temos que fazer para solucionar certas situações. 

 

 

Entrevista a uma aluna de escalão A do Agrupamento O Pescador. 

Pretende-se com esta entrevista recolher dados sobre a situação de um aluno 

beneficiário do apoio de ação social escolar e constatar as suas 

vantagens/desvantagens no percurso escolar do aluno. 

 

1.Que ano de escolaridade frequentas? Qual é a tua idade? 

R: Frequento o 9º ano e tenho 15 anos. 

2. Há quantos anos beneficias do apoio da ação social escolar? Achas que este 

apoio tem sido vantajoso ao longo do teu percurso escolar? Porquê?  

R: Sempre beneficiei do apoio da ação social escolar e acho que tem sido uma boa 

ajuda porque sem esse apoio, não seria possível comprar o material nem o material 

escolar. 

3. Que tipo de apoio recebes? Na tua opinião, esses apoios são suficientes para 

teres todos os materiais necessários ou é insuficiente? Porquê? 

R: Recebo o subsídio do material, como na escola gratuitamente e lancho 

gratuitamente também. Acho que são suficientes os apoios porque sem eles, não 

tinha…não teria material escolar. 

4. Sempre foste aluna de escalão A ou já estiveste noutra situação? 

R:Sim, sempre fui aluna de escalão A. 

5.Pensas que é vantajoso para os estudantes desfavorecidos receberem este 

tipo de apoio. Por que razão? 



R: Por um lado sim, mas a escola só ajuda ou no material ou nos livros, não ajuda nos 

dois. Mas é bom! Porque ajuda na alimentação, mas nem todos os alunos de escalão 

recebem o lanche gratuitamente. 

6. Na tua opinião, se eventualmente não houvesse este tipo de apoio, como 

poderiam os alunos desfavorecidos frequentar a escola? 

R: Na minha opinião, se não houvesse este tipo de apoio muitos alunos desistiam da 

escola e recorriam ao mundo do trabalho. 

7.Em que medida consideras importante que os alunos mais desfavorecidos 

sejam apoiados para que possuam formação académica? 

R: Na minha opinião, é muito importante que os alunos mais desfavorecidos recebam 

esses apoios, porque sem isso não iriam conseguir ter formação académica. 

8. Sabes que entidades prestam apoio aos alunos desfavorecidos? 

R: Sim, o subsídio de material é dado pela Segurança Social, o da alimentação é a 

própria escola que fornece. 

9. Refere que tipo de apoios são dados e como são atribuídos? 

R: Eu beneficio de todos os apoios, dão-me as senhas para almoçar, dão-me o 

lanche, recebo uma parte do dinheiro que gasto no material de escola.  

Como te são dados esses apoios? O quê?  

Dizes que te dão senhas para o almoço e para o lanche, mas relativamente ao 

dinheiro como é que se processa? É por multibanco, sim entrega-se na secretaria o 

recibo dos gastos e eles diretamente mandam …fazem uma transferência bancária. 

 

 

 

Entrevista ao vereador da Educação e Cultura do município do Mar 

Pretende-se com esta entrevista recolher dados acerca da intervenção do poder local 

no âmbito da ação social escolar e perceber o seu procedimento junto da rede escolar 

do concelho. 

 

1.Descreva brevemente as suas habilitações académicas e a sua experiência 

profissional. 

R: As minhas habilitações académicas! Já há tanto tempo que não me perguntam 

isso... Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas (Português/Francês), tenho 

também o Curso de Gestão Escolar da ESE (Escola Superior de Educação) e tenho 

outras pequenas formações que não têm interesse para aqui, mas tenho experiência 

na área da direção de escolas. Fui vereador durante cerca de dezoito anos de várias 

áreas: turismo, desenvolvimento económico, educação, cultura, desporto, ação social, 



portanto todas as áreas, pronto e é essencialmente isso. E agora, estou neste 

momento, com os pelouros da Educação e Cultura do município do Mar. 

2. Que razões o levaram a candidatar-se ao cargo que ocupa? 

R: Eu não me candidatei a este cargo que ocupo! Porque o cargo que ocupo foi depois 

uma delegação do Presidente da Câmara. Eu candidatei-me em 1993 à Câmara, na 

equipa do candidato a presidente…eu fazia parte do Conselho Diretivo de uma escola 

secundária na altura e fui convidado pela amizade que tinha com o candidato a este 

desafio. Abracei o desafio e quis dar o meu contributo para melhorar a minha 

comunidade. E penso que conseguimos esse desiderato e portanto, estou feliz por 

aquilo que conseguimos.    

3. Fale-nos do programa educativo apresentado aquando da sua candidatura à 

autarquia. Os objetivos traçados foram alcançados? 

R: Sendo uma pessoa ligada à educação, que é o ensino…pensei que era importante 

primeiro, melhorar a ligação com as escolas e a autarquia, depois pensei também que 

era importante dar uma resposta muito assertiva no que diz respeito às necessidades, 

não só de instalações mas também de apoios que a comunidade educativa precisava 

da Câmara Municipal e, por essa razão, sobretudo por essas duas razões, achei que 

era importante também participar neste projeto na altura de candidatura à Câmara 

Municipal. Eu penso que conseguimos fazer aquilo que nos proponhamos, ou seja, 

primeiro conseguimos melhorar a nível de instalações a resposta para o concelho, 

quer dizer que construímos duas grandes escolas em locais mais afastados da cidade, 

e é bom dizer-se que, neste momento, as freguesias têm uma melhor resposta nas 

instalações escolares do que propriamente até a cidade. Quando geralmente fazem o 

contrário, e quero dizer que uma das melhores escolas que temos está situada num 

espaço socialmente muito difícil na altura, mas que agora eu também penso que com 

este contributo conseguimos melhorar de tal forma que as diferenças sociais foram 

apagadas aí,.. é uma das melhores escolas que temos. Construímos outra também 

mais distanciada do centro de outra freguesia. Depois fizemos um trabalho muito 

interessante que é não afastar a escola da comunidade mas mantê-la junto à sua 

comunidade. É importante para os alunos que lá estão, por terem a ligação muito 

próxima com os pais, com a família, é importante eles saberem a que comunidades 

pertencem, a que contexto social pertencem e esta inserção no seu contexto social, 

nunca deve ser cortada. Se criássemos grandes centros educativos isso com certeza 

aconteceria, ou seja, os alunos saiam manhã cedo e voltariam já ao fim do dia para a 

sua comunidade. Isto não acontece neste concelho porque em vez de termos grandes 

centros educativos, temos escolas de proximidade adaptadas às novas necessidades, 

mas nunca esquecendo a escola que foi, que era e que é e que queremos que venha 



a ser. Portanto, eu penso que foi uma boa opção da nossa parte, aliás a Carta 

Educativa previa dois centros escolares, um numa freguesia e outro ali junto ao 

agrupamento O Pescador, mas agora com a reformulação da Carta Educativa 

estamos …porque também temos menos alunos, segundo o último censos, é o 

concelho deste distrito mais jovem. Dos zero aos quinze anos nós somos aqueles que 

temos mais jovens, não é, e que portanto mesmo assim, mas mesmo assim, temos 

dificuldades já a nível do número de alunos a frequentar as nossas escolas. Isto tem a 

ver com o decréscimo da natalidade logicamente no nosso país, que é para mim um 

dos maiores flagelos que estamos a atravessar. Mas como eu dizia, a nossa resposta 

é de proximidade, é resolver situações ali na primeira, na primeira casa, ou seja, 

alguém que more ali e nós temos a escola lá e temos os nossos serviços nesse 

espaço para que deem a resposta adequada.    

4. Enquanto autarca, que tipo de relação estabelece com os agentes da 

educação do concelho? E com os diretores dos agrupamentos?  

R: Eu estabeleço uma relação, não devia de ser eu a dizer isso, deviam de ser os 

diretores das escolas. Aliás já o disseram publicamente numa reunião que tivemos 

com vários diretores. Disseram publicamente como dizia, os jornalistas estavam 

presentes também. Temos uma relação muito próxima, primeiro porque sou professor, 

depois porque também pertencia a um Conselho Diretivo na altura. Eu pertenço a 

todos os Conselhos Gerais dos agrupamentos, eu participo em todos os Conselhos 

Gerais dos agrupamentos, não me faço representar, estou lá presente. Quero saber o 

que se passa, quero resolver os problemas, nós fazemos sempre parte da solução e 

nunca dos problemas, não é? E eu sou… penso que a Câmara Municipal deve ser um 

elemento facilitador da educação. E portanto é por isso que eu estou sempre presente 

em todas as atividades dos agrupamentos, em todas as escolas para que sou 

convidado, em todos os momentos que as escolas entendem que é importante estar lá 

a Câmara Municipal, eu estou sempre presente. Faço questão de estar presente 

desde um almoço, até uma festa, até à entrega de diplomas, até uma reunião de 

trabalho, estou sempre presente. Eu penso que é esta proximidade, aliás quero dizer 

que todos os diretores das escolas como eu, também tenho o telefone deles e eles 

têm o meu. Ligam a qualquer hora, a qualquer momento, mas a maior parte dos 

professores com quem tenho lidado também têm o meu número de telefone e também 

fazem o mesmo. E quero dizer que é interessante esta experiência porque quase 

nunca me telefonam ou telefonam sempre na última hipótese quando já não podem 

recorrer a mais ninguém, o que é muito interessante também. Veem esse respeito que 

há de um lado e doutro e portanto eu penso que a nossa…sempre que há 



necessidade de dar resposta, a Câmara Municipal está presente, eu penso que é para 

isso que servem as Câmaras Municipais logicamente. 

5. De que forma é partilhada a informação e como são tomadas as decisões mais 

relevantes na área da educação, nomeadamente no âmbito da ação social 

escolar? 

R:Ora bem, nós temos competências próprias nesse âmbito e como sabe nós 

assinamos um protocolo com o Ministério da Educação no que diz respeito ao pré-

escolar. Nós colocamos os funcionários da ação educativa, as monitoras que ficam no 

prolongamento, de apoio à família e também somos responsáveis pela alimentação. 

Desde a refeição principal que é o almoço, ao lanche também que o pré-escolar 

também tem um lanche. Portanto a Câmara Municipal é responsável por isso para 

além das instalações e sua manutenção. Temos feito isso, nós temos uma grande 

preocupação, nós temos os escalões respondemos aos escalões da ação social 

escolar e também a Segurança Social. É a Segurança Social que nos diz os escalões 

das crianças e nós temos aqui …é importante dizer-se isso que há um mínimo que as 

famílias devem pagar, mas em caso algum acontece se a família não puder pagar, não 

paga nada. Portanto para frequentar o pré – escolar, como sabem o ensino é gratuito, 

mas é gratuito enquanto estiver lá a educadora de infância. Quando a educadora de 

infância saí e à hora do almoço e depois de acabar o trabalho da educadora de 

infância há um tempo que medeia até ao momento em que os pais vêm buscar, que é 

a componente de apoio à família ou seja o prolongamento. E há pais que precisam 

porque saem mais tarde do emprego. Ora bem, e aí é que temos também a nossa 

influência. Está uma monitora que é formada para esse trabalho e aquelas crianças 

que lá ficam têm que pagar alguma coisa, para além da refeição. É evidente que se 

tiverem o escalão A e se for provado que, não têm mesmo assim condições para 

pagar o mínimo, salvo erro são cinco euros por mês, não pagam ficam isentos. Não há 

nenhuma criança neste concelho que deixe de almoçar, que deixe de estar na 

componente de apoio à família porque não tem possibilidades, isso não acontece. 

No 1º ciclo é a mesma coisa, no 1º ciclo nós somos responsáveis na área da ação 

escolar, somos responsáveis pelo pagamento para o escalão A e para o escalão B de 

forma diferente dos livros e material escolar, somos responsáveis também pela 

refeição e, volto a dizer, se houver alguma criança que não possa pagar um mínimo de 

refeições também não paga. Portanto, isto acontece muitas vezes e temos muitas 

crianças que não pagam nada para … no escalão A e no escalão B também não 

pagam se não houver possibilidades de o fazerem e nós temos os nossos serviços 

sociais sempre prontos para a qualquer colocação de um problema que…que nos 

apresentam, os nossos serviços sociais vão verificar se é verdade ou se não é 



verdade. Eu posso dizer que seria interessante…antigamente para o pré- escolar 

sobretudo, nós…fazíamos nós esse levantamento não era a Segurança Social, agora 

é tudo com a Segurança Social, o que temos muitas queixas de alguns pais que dizem 

que há pessoas que não precisam e estão a auferir disso tudo, só que eu digo, 

respondo sempre que, primeiro, não somos nós que fazemos esse levantamento é a 

Segurança Social, depois digo-lhes que me preocupa muito mais que aqueles que não 

possam pagar sejam obrigados a pagar e aqueles que possam pagar não paguem. 

Mas, mas é verdade que há algumas injustiças, pessoas que podem fazê-lo e não 

fazem, isto eu considero um crime também, não é? Mas pronto, temos que viver com o 

que temos e é este tipo de apoio que nós temos dado e estamos sempre atentos e 

caso também surjam outros tipos de problemas, nós estamos sempre atentos. Até, 

trabalhamos muito em conjunto com a CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens) que está adstrita à Câmara Municipal também como sabe, está muito ligada à 

Câmara Municipal até porque a presidente da CPCJ também é uma vereadora da 

Câmara Municipal, não é! 

 

6. Os apoios para os livros escolares e material escolar são dados em 

simultâneo?  

R: Por lei e de acordo com o que sai no Diário da República, nós temos que dar até ao 

montante de X para livros e até um montante de X para o material escolar, para o 

escalão A e para o escalão B.  

Nós o que fazemos é quando é altura do material escolar, dos livros passamos 

um…papel, um recibo, uma espécie de cheque dizendo que aquele aluno tem direito a 

este X é de escalão A e este dirige-se à libraria que quiser, entrega o papel e recebe o 

material. Há muito tempo atrás o que se fazia era, nós dávamos à escola o dinheiro, a 

escola pedia que o aluno fosse comprar, que trouxesse o recibo e depois a escola 

dava a quantia. Isto levantava alguns constrangimentos porque há pessoas que não 

podem pagar e portanto qualquer libraria do concelho disponibiliza de imediato aquele 

recibo talão que leva à Câmara Municipal e depois recebe mediante fatura o 

pagamento. Tem sido mais eficaz. 

 

7. No que diz respeito à educação, quais são os principais problemas existentes 

no concelho? 

R:O primeiro problema é aquele de que já falamos, tem a ver com a baixa taxa de 

natalidade cada vez mais no país e não é só no concelho é em todo o lado. Depois 

nós temos lutado muito contra o abandono escolar, este é um grande objetivo, não só 

da Câmara como também do Conselho Municipal da Educação. Nós reunimo-nos 



constantemente e estamos preocupados com isso e tem baixado, tem baixado imenso, 

aliás quero dizer que numa das escolas secundárias, este exemplo é quase zero o 

abandono escolar e este é um dos grandes objetivos que todos os projetos educativos, 

todos os agrupamentos e escolas profissionais têm na sua definição. Eu penso que é 

muito importante, não há abandono escolar ao nível do 1º ciclo, como se sabe e onde 

teria mais abandono escolar seria no 10º ano. Também se percebe é uma mudança 

de ciclo, muito complicada para os alunos, depois estão naquela idade de querer ir 

trabalhar, mas nós estamos a lutar contra isso e neste momento já estamos a debelar 

este problema. Penso que é muito importante e também com a ajuda da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens e das próprias escolas e dos diretores de turma das 

escolas que estão atentos, têm feito uma perseguição quase homem a homem para 

que se perceba porquê que os alunos estão a faltar, para que se consiga resolver 

estes problemas. Temos resolvido, claro que há alguns falsos abandonos escolares ou 

porque os alunos se transferem para outra zona do país e não dizem nada aqui ou 

porque emigram com os seus pais. E nas freguesias, por exemplo há muita gente a 

emigrar para a Córsega, para França etc. De facto nota-se aí que há,… há uma 

tentativa para saber para onde foram, muitas vezes não se sabe mas deveria haver 

essa possibilidade, mas é muito difícil. Também no que diz respeito à avaliação, aos 

exames, o município do Mar tem sido a nível nacional um bom exemplo, no que diz 

respeito a esses rankings, esses malfadados rankings. Não é por acaso que, as 

escolas secundárias têm tido muita procura, vêm de fora do concelho, há muitos 

alunos que vêm de fora do concelho, cerca de 10 a 15% dos alunos vêm de fora do 

concelho, o que é muito bom. 

 

8. No âmbito da ação social escolar, que apoios são prestados aos 

agrupamentos de escolas do concelho, nos vários ciclos de ensino? 

R: Pois já acabei de dizer, temos esse tipo de apoio técnico para a alimentação, como 

para os transportes escolares também. Além dos transportes escolares que prestamos 

ao 2º e 3ºciclos e ao secundário, também ao ensino profissional. Temos também a 

alimentação para até, digo o 1º ciclo e pré-escolar, temos a componente de apoio à 

família que é prestado por nós. É essencialmente isso que nós prestamos e essas são 

as nossas competências. Claro que quando há um caso ou outro, quando nos é 

colocado, desde apoio para material especifico de ensino que diz respeito a pessoas 

com necessidades educativas especiais e tudo mais, a câmara analisa ponto por 

ponto de forma a dar uma resposta cabal às necessidades.   



9. Na sua opinião, das áreas de intervenção no quadro de competências do 

município no domínio da educação, qual no seu parecer é prioritária neste 

concelho e porquê? 

R: Eu não queria dizer que nenhum seja prioritário acho que todos são importantes, 

não é! Uma criança sem alimentação, penso que não consegue estudar! É muito 

importante, mas também uma criança que não tenha transporte para se deslocar para 

sua escola também não consegue estudar. E quero dizer, por exemplo, enquanto a lei 

diz que os alunos serão transportados se residirem a mais de 4km da sua escola, nós 

reduzimos para 3km,portanto os que vivem até 3km são transportados. Há ali um 

quilómetro que a Câmara está a pagar para facilitar ainda mais, não é! Claro que a 

vontade dos pais é que os que vivem ao lado da escola também tivessem transporte 

mas nós temos que ser sensatos, ter bom senso e racionais. Mas temos essa 

preocupação, temos também constantemente a preocupação de saber os problemas 

que as escolas têm nesse âmbito para dar-lhes resposta. Quero dizer que há muitos 

pais que dizem que não podem pagar a refeição e escrevem – nos e nós de imediato, 

como dizia há pouco, acionamos as medidas. As assistentes sociais vão a casa, vão 

para verificar, falam com as pessoas e se houver a necessidade, não pagam mesmo a 

divida que têm com a Câmara Municipal. Mas fazemos sempre desta forma para não 

haver o tal... Nós somos facilitadores mas não defendemos o facilitismo que existiu 

durante muito tempo neste país e temos essa preocupação. Nós pensamos que as 

pessoas devem pagar se podem, têm que pagar, se não podem não pagam, isto é que 

é justiça social. 

 

 

 

10. O que pensa do atual quadro legal ao nível da Ação social escolar? 

R: Eu penso que se as Câmaras Municipais tivessem alguma palavra a dizer sobre os 

escalões que são ligados às pessoas, então seria muito interessante porque essa 

proximidade que nós temos com os pais, com a comunidade. O conhecimento que 

temos de muitos casos seria muito mais facilitado. Claro que a Segurança Social 

exerce um poder de documentações enviada, cruzamento de dados e nada mais do 

que isso. Nós sabemos que as coisas não são só assim e quando alguém tem um 

escalão A e aparece na escola com um BMW e tem uma quinta e não sei que mais… 

toda a gente sabe lá na freguesia. Na freguesia tudo se sabe e veem lá o escalão A e 

ficam revoltadas as pessoas. Se fossem as autarquias de alguma forma a verificar 

isso, eu penso que seria algo que estaria já mais facilitado, para que essas injustiças 

não aconteçam, mas vão acontecer sempre. Essas situações acontecem e vão 



acontecer sempre e nós temos que viver com elas provavelmente. Agora também 

entendo que o Ministério da Educação, podemos assim dizer e os Governos têm 

tentado ao longo dos tempos passar para as autarquias essa incumbência. Para além 

das competências, não passam a verba adequada e quero dizer que, já há vários anos 

que vimos recebendo algum apoio, uma parte é o Governo central que nos transfere, 

mas há já mais de um ano que não recebemos e portanto isto vai adiando a resposta. 

Mas a Câmara tem que rapidamente responder, portanto não há aqui esta forte 

ligação que era necessária do Governo central com as autarquias, no que diz respeito 

a este tipo de apoio. 

11. Na área da ação social, a Câmara delega competências para as juntas de 

freguesia ou estão totalmente centralizadas. 

R: As competências da ação social são todas da Câmara Municipal. Pensamos que é 

uma forma … nós temos técnicos, como dizia, da ação social que trabalham mais 

proximamente com as escolas. Como dizia também eu estou presente em todas as 

escolas, em todas as atividades em todos os Conselhos Gerais, em tudo aquilo que é 

necessário e que diz respeito ao trabalho das escolas. Tenho um conhecimento muito 

profundo das escolas e para além disso, eu…nós…nós, não…por lei, as juntas de 

freguesia têm outras competências em muitas escolas, que é o apoio financeiro ao 

material de expediente, produtos de limpeza, papel higiénico, essas coisas todas mas 

que a Câmara Municipal vai além das suas competências. A Câmara Municipal paga 

os telefones dos estabelecimentos escolares do 1º ciclo e dos jardins-de-infância. Nós 

estamos sempre preocupados também em que todos eles tenham acesso à internet 

em alguns dos computadores que lá temos. Somos nós que lá metemos todo o 

material escolar que diz respeito à Câmara Municipal. Logicamente que quando falo 

em material tem a ver com mesas, cadeiras, quadros, todo o material, o 

apetrechamento dos estabelecimentos de ensino, é tudo com a Câmara Municipal. 

Mas a limpeza e tudo mais é a junta de freguesia que está incumbida dessas 

competências. 

12. Que tipo de articulação existe entre as escolas, as associações de pais e 

Encarregados de Educação e a comunidade ao nível da ação social escolar? 

R: Como sabem, nós estamos representados no Conselho Geral, também lá estão os 

pais, estão lá as personalidades ou instituições ou associações também da 

comunidade, são os professores, os funcionários. Está toda a gente e aí discute-se 

muito e conversa-se muito e conhecemos cada vez mais as pessoas da comunidade, 

mas nós temos uma ligação muito forte com todas as associações de pais do 

concelho. Há associações de pais do concelho que têm escolas de música, têm ATL. 

A escola a tempo inteiro foi interessante porque, nós somos responsáveis pelas AEC, 



mas foi interessante porque para além das AEC, e até às cinco e meia havia pais que 

precisavam de ir buscar o seu filho às sete ou às sete e meia, então reunimo-nos com 

as associações de pais da escola, com IPSS do concelho. Foram feitos protocolos, 

neste momento há muitas associações de pais que com IPSS do concelho fizeram 

protocolos. Os pais pagam uma pequena cota e os seus filhos estão com monitoras 

até às sete e trinta da noite à espera que os pais os vão buscar e antes das nove 

horas também. Às sete e meia da manhã, as monitoras também estão lá para receber 

as nossas crianças, isto funciona nas nossas escolas públicas. Significa que há aqui 

sempre uma tentativa de resolver estes problemas da forma mais adequada não 

desresponsabilizando a família. Que este foi o grande problema das nossas escolas, é 

que a família passou para a escola todas as competências, as suas próprias 

competências ou seja a escola tem que ensinar e a família tem que educar. Não, a 

escola educa e ensina e a família não faz nada, não pode ser! Portanto nós dizemos 

não, os pais também são responsáveis. Os pais também têm o seu papel na escola e 

façam o favor de participar, não só monetariamente, mas também com a sua 

presença, mas também com as suas atividades, e temos por exemplo um 

acampamento juvenil onde participam imensas associações de pais. Tivemos 400 

crianças durante um fim de semana este ano, num acampamento, já leva vinte anos 

de realizações e estavam lá cerca de 100 pais também a trabalhar com os 

professores, com os escuteiros, com toda a gente a trabalhar no acampamento juvenil. 

O que significa que os pais também sentem a escola como sua e participam e 

colaboram, não estão lá para levantar problemas, mas para resolver problemas e é 

este papel que temos que ter… e a Câmara Municipal tem que ter este papel de 

mediador, de sensatez no que diz respeito à ligação da comunidade com a escola. 

Agora, aquele pai que vai só para visitar a escola, esse pai não interessa. Interessa 

aquele pai que participe que encontra soluções que também está presente e que quer 

resolver os problemas. E é isto que tem acontecido, volto a dizer todos os presidentes 

de associações de pais têm o meu nº de telemóvel e eu tenho o deles, portanto 

qualquer problema ligam-me imediatamente, para se resolver este ou aquele 

problema. É por essa razão que ao longo destes cerca de 20 anos, nós não temos tido 

o menor problema no município do Mar. Nós, cada escola, não tivemos nenhum 

problema nem com os pais, nem com os professores, nem com os alunos. O arranque 

do ano escolar é sempre pacífico ao longo destes anos porque nós estamos 

presentes, porque nós damos a cara, porque não nos escondemos. É importante 

estarmos sempre presentes na educação dos nossos filhos, não é? As minhas filhas 

andam, uma anda a outra já andou no ensino público, nunca meti no ensino privado, 

porque confio no ensino público, sempre no ensino público. Portanto eu penso que 



esta ligação que temos com as associações de pais, com as direções das escolas, 

com os professores é muito importante e com os funcionários das escolas é 

importante para que haja esta paz social, no que diz respeito à educação neste 

concelho. A certeza fica aqui dita é que nenhuma criança deixa de comer nas escolas 

porque não tem dinheiro ou deixa de ter um livro porque não tem dinheiro. Não, as 

crianças deste município têm que ser vistas desta forma, todas são iguais e temos que 

acudir àquelas que precisam. As que não precisam, os pais têm que resolver esses 

problemas.  

13.Para além do que está legislado, o que é que a Câmara tem, por vezes, 

necessidade de fazer? 

R: A Câmara faz inúmeras atividades com as escolas. O dia Mundial da Criança em 

que vamos buscar todas as crianças do concelho, são cerca de cinco mil crianças. 

Juntamo-las no parque da cidade, fazemos espetáculo com eles, praticamos desporto 

com eles, damos os lanches no parque da cidade e levamos outra vez à escola e eles 

não pagam nada. Atividades como por exemplo física e desportiva, este ano vamos 

incrementar uma nova atividade em alguns jardins-de-infância, vamos ter musica, 

inglês e educação física, nos jardins-de-infância e não vão pagar nada. Coisas que só 

nos privados é que têm, mas nós também vamos ter no pré- escolar, música, 

educação física, como as AEC, eles também vão ter e a Câmara é que vai pagar, o 

Ministério da Educação não paga nada disso. Nós temos também o Carnaval das 

crianças, o desfile de Carnaval que são as associações que organizam, a Câmara só 

apoia com o material, o apoio logístico. Temos vários programas, desde a hora do 

conto, a biblioteca faz imensos programas com as escolas, temos a educadora de 

infância da biblioteca que vai todos os dias às escolas promover o livro e a leitura, que 

é muito importante. Há todos esses trabalhos para além de inúmeras atividades do 

Arquivo Municipal, Museu Municipal, Biblioteca Municipal estão em constante atividade 

com as escolas do concelho. Isto é uma forma também que nós temos de estar 

presentes nas escolas, não podemos esquecer. Eu, no fim do ano faço uma reunião 

com as direções de todas as escolas, com todos os…desde o Pelouro do Ambiente da 

Câmara Municipal que vai até às escolas promover a ligação ao ambiente, a defesa do 

ambiente e outros. Até como dizia o Arquivo Municipal, o Museu, a Biblioteca. Eu 

reúno com toda esta gente, a escola de música, com todos para ver o que é que 

correu menos bem, o que é que pode correr melhor. Dia quatro de setembro vou ter 

uma reunião já com todas as direções e com todos esses representantes para 

planificarmos o próximo ano letivo. Portanto fica já planificado com as atividades todas 

que vamos fazer em conjunto para podermos ter um ano letivo de sucesso e é isso 

que nós queremos para as nossas crianças. 



 

Entrevista à coordenadora dos diretores de turma do Agrupamento de escolas O 

Pescador. 

Pretende-se com esta entrevista recolher dados acerca da função da coordenadora 

dos diretores de turma relativamente aos casos sinalizados no âmbito à ação social 

escolar e perceber o seu procedimento junto dos diretores de turma e dos órgãos de 

gestão e administração do agrupamento de escolas. 

 

1.Descreva brevemente as suas habilitações académicas e a sua experiência 

profissional.   

R: Ora bem, portanto eu sou licenciada em História e já trabalho há vinte e seis anos. 

Inicialmente lecionei em algumas escolas do país, depois acabei por fazer parte dos 

quadros. Com a abertura aqui da escola, acabei por concorrer para aqui e fiquei aqui 

por achar um maior desafio e talvez por estar de acordo mais um bocadinho com a 

minha personalidade e os meus objetivos. 

2. Há quanto tempo ocupa o cargo de coordenadora dos diretores de turma? 

R: De uma forma consecutiva este é o quinto ano. Embora acerca de sete anos atrás 

ou talvez mais, não sei precisar agora, já tenha estado no cargo. 

3. Explique – nos quais são as funções de um coordenador dos diretores de 

turma? 

R: São muitas, eu diria são todas ….É estar atenta a tudo o que se passa na escola, é 

fazer uma boa relação com todos os órgãos, serviços especializados, com docentes, 

com alunos, portanto temos que ter um conhecimento dos alunos da escola e temos 

que estar em contacto permanente com a diretora porque efetivamente há muitas 

decisões. No dia-a-dia há muitas situações novas que nos chegam e portanto nem 

sempre o coordenador tem resposta para tudo. É difícil gerir-se porque é muito 

abrangente. 

4. De que forma são sinalizados os alunos com dificuldades socioeconómicas 

no seu agrupamento de escolas? 

R: Portanto, os alunos já vêm sinalizados pelo SASE (Serviços de Ação Social 

Escolar), os diretores de turma recebem uma listagem já com essa indicação e depois 

cabe aos diretores de turma estarem atentos às necessidades desses alunos ao longo 

do ano, mas eles já vêm sinalizados. 

5. Após a tomada de conhecimento de situações de alunos carenciados, quais 

são os procedimentos usados para lhes dar apoio?  

R: Portanto é assim, os diretores de turma depois de identificarem os casos, 

normalmente o primeiro passo será informar os encarregados de educação dos 



benefícios que têm, portanto há uma certa cobertura legal dos benefícios relativos ao 

material escolar, a manuais. Na nossa escola, já funcionou de formas diversas houve 

uma fase que nós tínhamos uma bolsa de material aqui na escola com o espaço 

reservado para o efeito e também uma funcionária destinada a essa função que fazia 

portanto a distribuição dos materiais aos alunos. Ultimamente, os alunos vão adquirir o 

material nas papelarias indicadas para o efeito e depois são reembolsados através de 

transferência bancária. 

6. Os apoios dados apenas são aqueles que a lei determina ou por vezes 

ultrapassam a legislação? Pode falar-nos de algum caso concreto?   

R: Ultrapassam muitas vezes a legislação, eu diria que noventa por cento dos casos 

porque nós temos situações neste Agrupamento de jovens muito carenciados e então 

há várias hipóteses a este nível. Ou o diretor de turma se organiza em termo de turma 

e portanto imprime uma dinâmica especial de apoio ou então diretamente com a nossa 

operacional que está ligada a esta área da Segurança Social. Acabamos por contactar 

outras instituições que dão apoio a estas crianças carenciadas. Tivemos aqui um caso 

não vai há muito tempo de uma menina que tem um contexto familiar muito 

desorganizado, pais sem emprego mas que também não o buscam, portanto não 

pretendem o trabalho. E nós começamos por arranjar através das colegas, dos 

professores, acabamos por arranjar a pasta, o estojo para a menina, o porta – lápis, 

portanto tudo aquilo que é básico e que estas crianças gostam de ter nos primeiros 

dias. Então, ainda me recordo e até estou a ficar comovida com a situação, ainda me 

recordo a alegria dela quando ela recebeu uma mochila que era muito…toda azul 

clarinha com uns bonecos muito giros e o porta-lápis era igual, fazia parte do conjunto 

e portanto ela exibia a toda a gente a mochila. Depois fomos nos lançando para outras 

áreas nomeadamente a área alimentar. Por exemplo, quando ela fez anos arranjamos 

uma festinha para ela, com bolinhos como não podia deixar de ser. Na área do 

vestuário também, calçado e depois alargamos um pouco à família….Mas tudo, muito 

a nível de escola do Agrupamento. E mesmo também tinha irmãos mais pequenos 

que, muitas vezes, andavam mal agasalhados porque não havia um kispinho para 

vestir, não havia uma mantinha na cama.      

7. Na sua opinião, as funções que lhe são atribuídas permitem-lhe dar resolução 

aos problemas que surgem, nomeadamente no âmbito da ação social escolar? 

R: Eu confesso que não, também sou um bocado ambiciosa no que pretendo fazer, 

mas às vezes sinto-me um pouco limitada, porque não temos às vezes forma ou 

mecanismos de entrar em contacto imediato com certas instituições, de sermos logo… 

e mesmo instituições governamentais, não é! Que tivéssemos uma resposta imediata 

mas isso não acontece, não, não acontece.  



Certamente, já tiveram casos em que a resposta apenas surgia no final do ano letivo? 

Sim, exatamente. 

 

8. Quais as dificuldades que sente relativamente à resolução das situações que 

surgem em particular as que estão relacionadas com os alunos mais 

desfavorecidos? 

R: Dificuldades sentimos quando avançamos com um determinado processo e 

queremos que ele tenha continuidade e tenha frutos, já não digo no imediato. Eu sei 

que tudo leva algum tempo, mas às vezes não temos feedback. Temos aqui muitos 

casos sinalizados na EMAT, na CPCJ. O EMAT são os casos que estão ligados ao 

tribunal e nós temos tido a preocupação de estar em constante contacto com os 

responsáveis que têm sido incansáveis. O ano passado marcaram mesmo connosco 

um tempo para virem à escola para estar com os diretores de turma, das turmas que 

têm estes alunos com estes casos e portanto o que depois há é a nível geral… acho 

que há alguma inoperância, ou seja se a escola faz muito nesse sentido, no sentido de 

pedir ajuda isso parte de quem está no terreno e há uma certa colaboração mas 

depois em termos superiores...  Parece que fica tudo um bocadinho parado e nós 

sentimos isso, os diretores de turma queixam-se imenso. 

 

9. Enquanto coordenadora dos diretores de turma que relação estabelece quer 

com os diretores de turma, quer com os membros dos órgãos de gestão e 

administração do agrupamento? 

R:Ora bem eu desde que estou há cinco anos aqui a coordenar de forma consecutiva 

fiz aqui bastantes mudanças porque nós temos um ritmo de vida diferente hoje em dia. 

Temos horários muito absorventes e portanto nós estamos em contacto permanente 

através da internet com email institucional, nós estamos em contacto uns com os 

outros e portanto, quer as dúvidas quer as ansias dos diretores de turmas. Os 

problemas que me são colocados eu tento responder o mais imediatamente possível. 

Assim faço chegar aos diretores de turma de uma forma muito mais rápida todo o 

material que é necessário, todas as respostas que eles anseiam. A nível dos órgãos 

de gestão eu reúno periodicamente com eles, há sempre uma reunião antes do 

Conselho Pedagógico que é para acertarmos determinados procedimentos e depois 

semanalmente temos encontros. Ainda hoje de manhã estive reunida com a diretora, 

portanto estamos sempre em contacto e sem esse contacto permanente não era 

possível dar resultados. Não é possível porque de facto é assim, no fundo o 

coordenador dos diretores de turma está sempre a ser contactado e os problemas que 

são levantados e são inúmeros, evita de estar a direção também sempre a ser 



interrompida nas tarefas de gestão e muitas vezes há problemas que eu já por alguma 

experiência acabo por apontar uma solução, não é? Até porque estou em contacto 

com os órgãos de gestão e por isso já consigo saber qual é a resposta. Depois há 

outras que implicam uma reflexão conjunta que foi o que estivemos a fazer hoje de 

manhã. Estivemos a fazer uma reflexão conjunta em relação aos apoios que a nossa 

escola vai proporcionar no sentido de aumentarmos o sucesso na escola que é uma 

das nossas preocupações e a taxa de sucesso e portanto como é um agrupamento 

que tem um contexto que está enquadrado numa área que não é facilitadora, não é? 

Porque de facto é uma escola cujos alunos, a maior parte dos alunos apontam para o 

mundo do trabalho, não é! e para que façam prosseguimento de estudos mas uma 

grande parte destina-se a isso, por isso é que temos os CEF(Cursos de Educação e 

Formação)que felizmente estavam muito bem encaminhados, mas agora levaram 

cortes também, onde temos alunos muito carenciados que tinham um apoio muito, 

muito importante. Já estamos com o CEF de informática a funcionar há um ano mas 

temos que parar, estamos de instalações fechadas com os computadores, por falta de 

financiamento. O curso de cabeleireiro temos o segundo ano só, era suposto abrirmos 

outro mas não podemos, portanto há toda uma realidade que nos transcende e que 

nós não gostávamos que acontecesse, porque acaba por inviabilizar todo o nosso 

trabalho. Os casos daqueles alunos é interessante observar isto, aqueles alunos que 

nós consideramos muitas vezes problemáticos e que têm um contexto socioeconómico 

muito, muito, muito desfavorável, aqui na escola acabam por encontrar uma 

orientação, um apoio. E estes cursos funcionavam também dentro dessa linha. Eram 

menos teóricos e mais fáceis para esses alunos? Exatamente. 

10. De que forma é partilhada a informação relativa à ação social escolar entre a 

coordenadora dos diretores de turma, os órgãos de gestão e administração do 

Agrupamento de escolas O Pescador?  

R: É assim, a ação social escolar aqui na escola está muito concentrada na tal 

funcionária que eu falei a dona Marlene, já está há bastantes anos com estes assuntos 

e portanto toda a informação que é necessária ou até pedidos às vezes de divulgação 

de informação, ela geralmente entra logo em contacto comigo e depois eu faço chegar 

com certeza aos diretores de turma. Claro que, todos estes procedimentos têm por 

detrás a direção da escola e o acerto desses mesmos procedimentos. Contudo ela 

não age por iniciativa própria, mas ela digamos é a pessoa mais indicada para tratar 

destes assuntos na escola porque ela já tem o traquejo para acionar mecanismos de 

apoio para alunos que ela conhece, sabe que são carenciados. Então, por vezes 

chama-me e diz – me que temos um caso na escola e vamos tentar ver o que 

podemos fazer, há essa preocupação. 



11. Como são tomadas as decisões mais relevantes nesta área? 

R: Eu penso que aí, não tenho muito a certeza. Penso que será realmente quando 

reúne o Conselho Administrativo e portanto será em sintonia a chefe dos órgãos de 

gestão de acordo com as orientações legais, que me ultrapassam um bocadinho. 

Penso que será essa a forma de funcionar para as decisões, sim! 

12. Quais são os principais problemas existentes no Agrupamento de escolas O 

Pescador em relação à ação social escolar? 

R: São muitos os problemas, mas são sobretudo no âmbito do apoio à família. Nós 

avançamos muito em termos tecnológicos. A ação social tem feito muitos progressos 

mas têm regredido em termos de relações humanas, em termos digamos da família. A 

importância que deve ser dada à família, o apoio que deve ser dado à família. Eu sei 

que esta realidade há dois anos tivemos conhecimento dela e partilhamos no que 

podemos. Existem nos bairros especialistas, psicólogos, assistente social que estão 

nos próprios bairros para dar apoio a esses jovens que se encontram sinalizados. Mas 

tirando isso os problemas são muitos, mas eu penso que analisando bem, eles 

prendem-se todos com a família, que é assim são pais que têm um mau 

relacionamento por falta de emprego, por falta de formação, são crianças que são 

maltratadas também devido a essa… a esse contexto familiar. Portanto, eu acho que 

temos aí muita coisa a fazer, a aposta na família e numa aprendizagem e se houver 

realmente muitos especialistas que estejam junto, quanto mais próximos dessa 

realidade melhor, então é excelente! 

13. O que pensa do atual quadro legal ao nível da ação social escolar? 

 R: Acho muito limitativo porque acho que deviam pelo menos auscultar os 

professores diretores de turma que estão envolvidos no sistema, mais no sentido de 

confrontar. É mais um dado a juntar a outros que provavelmente têm e que são… e 

que chegam às instâncias superiores porque são obrigatórios, são dados que as 

pessoas têm obrigatoriamente de conhecer. Sabemos que há na nossa sociedade um 

problema muito grande de fuga e de ocultar informação e dados e pode inclusive 

falsear os resultados e nós vemos às vezes aqui meninos que deveriam ter apoio e 

não têm provavelmente porque os pais declaram tudo. Eu acho que aí a lei não está a 

facilitar pelo menos a forma como se chegam às conclusões uma vez que hoje em dia 

é realmente…são os registos centrais que nos mandam informação de quem deve ou 

não usufruir do apoio. E continuamos sempre com aquele problema que já é velhinho 

de que às vezes, há pessoas que não carecem assim tanto do apoio, mas usufruem 

dele porque sabem falsear os resultados. Beneficiam com isso e é assim em termos 

dos jovens… Isto é muito cruel, é um ensinamento muito mau para eles, para a vida 

porque eles acabam por se sentir. Aqueles que necessitam do apoio, porque os há, os 



pais são realmente pessoas muito honestas, muito sinceras, muito trabalhadoras, 

muito poupadas, às vezes esticam por todo o lado para conseguirem dar-lhes aquilo 

que eles querem. E não lhes dão, aqueles bens que entendem supérfluos, mas que as 

crianças até reparam e gostam esses são…esses sentem e ficam marcados 

negativamente. A sociedade até os rotulam e nós temos que trabalhar isto também, o 

social, nós temos que trabalhar. De facto depois há aqui aquelas crianças cujos pais 

têm o apoio social porque a lei assim o determina. E que vêm exibir para a escola 

bens supérfluos, isto choca muito. Agora lembrei-me de uma situação caricata de uma 

mãe que nos disse claramente que ia buscar o almoço, que tinha direito de ir buscar o 

almoço, mas como o menino não gostava do almoço, ela congelava para ela e ia 

buscar para o menino. Pronto um almoço à feição do menino, porque o menino não 

gostava de determinadas refeições e portanto comia ela e achava que fazia bem. 

Portanto estas pessoas além de carência económica, têm ainda grande carência de 

informação e de gestão, quer dos recursos da família, há uma má gestão dos recursos 

da família. Muitas vezes, não podemos usar a expressões pobres porque não são 

pobres efetivamente, são é maus gestores. Usam e abusam do dinheiro naquilo que 

efetivamente não é importante. Às equipas que estão no terreno e eu sei que as 

Câmaras fazem esses esforços e é muito bom. Esse esforço também sei que têm feito 

esse trabalho em termos de sensibilização, aprendizagem quer para as relações 

interpessoais, quer para a gestão dos recursos económicos da família, ou seja, colocar 

as pessoas a ajudar a trabalhar, também tem havido casos destes. Nós tivemos o 

caso de uma família também que era bastante alargada, já tinha os companheiros das 

filhas a viver também lá em casa. Os companheiros não trabalhavam, a senhora 

trabalhava sozinha para sustentar as filhas e os companheiros e isto foi trabalhado 

muito bem pelas equipas de ação social. Foram bem trabalhados, começaram logo por 

atuar a esse nível e por colocar a trabalhar estes jovens que precisam e devem 

trabalhar e depois foram canalizadas as crianças em função das necessidades para a 

escola, houve uma que foi para uma instituição, porque tinha um comportamento muito 

rebelde. Fugia de casa e entrava em grupos que não eram bons, não eram 

apropriados e portanto aqui a escola atuou no sentido de localizar a jovem de mandar 

lá a equipa. Foi encontrada em casas abandonadas com más companhias. Neste 

momento a jovem está numa instituição e está muito bem e isso foi o resultado desse 

trabalho conjunto. Sim, conjunto. Foi muito importante e a senhora continua a trabalhar 

e está muito mais feliz porque está muito mais aliviada.  

 



14. Eu sei que têm o Quadro de Excelência e o Quadro de Valor. Tem 

conhecimento que estes alunos beneficiários de ação social escolar tenham 

entrado nesses quadros? 

R: Temos sim, temos alguns casos. Costuma ser um número elevado ou reduzido de 

alunos? É assim, a ideia que eu tenho, é maior o número de casos por incrível que 

pareça no quadro de valor. Pode dizer – nos o que leva a atribuir esses prémios. Este 

ano…agora a situação mudou. O prémio é atribuído aos alunos dos finais de ciclo 4º, 

6º e 9º ano. A escola vai continuar com o Quadro de Honra para os anos intermédios, 

5º, 7º e 8º, mas de acordo com o Regulamento Interno que nós tínhamos e que em 

princípio vai mudar, vai ser alterado. O que fazia com que os alunos entrassem no 

quadro de Valor era essencialmente o comportamento notável, de entreajuda, de 

camaradagem, de respeito pelas normas da escola e também alguma solidariedade 

que nós víamos. Alguns já tinham experiência porque estavam em instituições. Aliás, 

nós chegamos a fazer há uns anos atrás uma recolha, uma espécie de banco de 

alimentos, um banco alimentar para os nossos alunos e nós tivemos um grande 

empenho na organização dos materiais de precisamente estes meninos mais 

carenciados que nos ajudaram a organizar todo o material, depois a distribui-lo, 

portanto eles fizeram questão de estar presentes. A nível do Quadro de Excelência é 

quando eles obtêm uma média de 4,5 e temos alguns alunos, agora vamos ver como 

vão ficar as regras, não é? Com esta mudança legislativa e também mudança da 

direção. A diretora continua a insistir que devemos continuar a ter o Quadro de Honra 

porque até ao nível do contexto da escola tudo o que nós possamos puxar a este nível 

de bom ou muito bom e portanto é assim esta escola se nós pensarmos bem quando 

abriu ela recebeu os alunos que ninguém queria e portanto, nós tivemos aqui casos 

muito difíceis, mas que foram todos muito bem canalizados. Na abertura isso casou 

uma imagem negativa à escola, eu estou aqui a trabalhar desde que ela abriu há 

dezassete anos e nunca fui agredida por ninguém, nem nunca me senti mal aqui. Aqui 

trabalhasse muito bem é uma escola com uma exigência pedagógica e é também uma 

escola que foi avaliada na avaliação externa de Bom, portanto acho que é uma boa 

avaliação. Trabalhamos com muita qualidade, temos é alunos muito complicados, 

lançam um grande desafio diário e que nós se tivermos esse tal apoio externo que já 

referi conseguimos ir muito mais além. Já temos feito muito, muito, muito, mas temos 

de fazer mais e melhor. Não depende só de nós, não é? Não podemos ir a casa dos 

meninos e de facto sentimo-nos um bocado impotentes, mas temos seguido famílias. 

Uma família de três crianças todas no Agrupamento, uma no 1º ciclo e as outras no 2º 

ciclo mas em anos diferentes. E que vieram de fora, temos tido muitas situações, 

famílias em situação de divórcio em que o pai e a mãe agarram nos filhos e fogem e 



vêm aqui parar. Temos muitas situações dessas e depois desenvolve-se um quadro 

complexo de apoio à família, estamos nós a dar enfoque na família, porque os 

professores do 1º ciclo até estiveram muito atentos àquela criança, muito atentos às 

outras crianças, mas depois havia toda uma retaguarda que também tinha que ser 

trabalhada e nós precisávamos que os técnicos viessem logo assim tipo ambulância, 

S.O.S. para nos ajudar, mas não existe esse apoio, é isso que temos sentido muita 

falta. Muito obrigada por me ter concedido esta entrevista. 

 

Entrevista à diretora do Agrupamento de escolas O Pescador. 

Pretende-se com esta entrevista recolher dados acerca da intervenção da direção do 

Agrupamento no âmbito da ação social escolar e perceber o seu procedimento junto 

da comunidade escolar.  

 

 

1.Descreva brevemente as suas habilitações académicas e a sua experiência 

profissional. 

R: Portanto eu sou licenciada em design e comunicação, depois tirei o mestrado em 

administração educacional. A minha experiência profissional deve rondar assim uns 

trinta e um anos de serviço. 

2.Que razões a levaram a ocupar este cargo? 

R: Nesta escola? Sim, nesta escola. As razões pronto, em primeiro lugar sou uma 

mulher de desafios, gosto de ser desafiada, de ter projetos. Depois o motivo porque 

concorri para o Agrupamento O Pescador não foi por nada assim de especial e vou 

contar como é que foi … eu fui designada avaliadora externa e portanto naturalmente 

como qualquer profissional fui à procura da legislação que enquadra a avaliação 

externa dos professores e encontrei candidatura na DGEstE a diretor. Cliquei e vi 

Agrupamento O Pescador. Ora a minha relação com esta cidade é uma relação já 

desde a minha infância. Naturalmente como espaço de veraneio, no verão vinha com 

os meus pais fazer aqui um período de férias no verão, mas também na minha 

licenciatura fiz alguns trabalhos de cariz académico, nomeadamente um trabalho na 

disciplina de antropologia ligado às marcas desta cidade. Portanto eu podia ter ido 

para outro espaço mas não sei, vim para este espaço. Relativamente…naturalmente 

as marcas da cidade é que me deram e permitiram ter um conhecimento mais 

profundo da raiz popular da cidade. Depois também numa outra ligada à disciplina de 

comunicação, também fiz um trabalho ligado ao azulejo de fachada que por acaso a 

Câmara tem também uma publicação muito boa, duma Amorim já não me lembro 



assim o nome da investigadora. Pronto e portanto a minha relação com esta cidade é 

uma relação de …. Pronto, quer dizer já não foi por acaso, porque é que foi esta 

cidade? E a cultura de raiz popular é tão rica, podia ter ido para outros espaços mas 

não sei…não sei se é o destino. Então eu coloquei a questão à família e também 

tenho casa aqui, um apartamento em frente ao mar e portanto como também tinha 

aqui residência coloquei a questão à família, fui apoiada pela família e passei umas 

férias uma paragem da Páscoa a trabalhar no projeto de intervenção a apresentar a 

concurso, aqui no Agrupamento que teve muito boa recetividade, ganhei por maioria. 

Portanto mas também foi feito assim com empenho e de exercer assim uma… 

qualquer coisa de missão por esta cidade e pelo meu país. Apesar das agressões de 

que somos objeto, apesar disso eu tenho sempre uma postura que, quando me 

agridem, trabalho para mostrar exatamente a quem nos agride que nós somos o 

contrário daquilo que dizem, nomeadamente o Ministério da Educação, não é? 

Quando nos agridem não só porque, lembro-me que na comunicação social, alguns 

políticos tiveram a infeliz …sorte, para mim, acho que foi para eles uma infeliz sorte, 

que nós eramos todos uns faltosos, portanto eu fico indignada com algo e portanto a 

minha reação não é ficar passiva, mas reagir para lhes provar que não. Portanto aqui, 

apesar das agressões mensalmente nos reduzem ao ordenado, portanto a minha 

reação é inversa, sempre. E foi assim que vim, que estou neste cargo.  

3. Enquanto Diretora do Agrupamento de escolas O Pescador, pode explicar 

como é partilhada a informação e como são tomadas as decisões mais 

significativas no âmbito da ação social escolar? 

R: A informação relativamente à ação social escolar é-me comunicada através dos 

serviços administrativos. Naturalmente na matrícula dos alunos essas questões já são 

administrativamente tratadas e portanto são atribuídos escalão A ou B mediante os 

documentos que são apresentados, mas tenho sentido…tenho vivenciado, não é 

sentido pedidos que vão para além da atribuição do escalão A e B porque 

naturalmente a crise social económica que assola não o Agrupamento O Pescador 

mas o país inteiro tem levado a que famílias mandem os seus filhos… ou não têm 

nada para dar de comer aos seus filhos e portanto neste momento, a escola tem um 

papel importante e tem que estar muito atenta e tenho recebido pedidos, imensos 

pedidos não posso quantificar quantos. Pais a pedirem-me que …portanto eles têm 

escalão A ou B nos dias que têm aulas de manhã e de tarde, mas também não posso 

quantificar mas muitos pais que me pedem se a escola dá de comer mesmo nos dias 

que eles só tenham aulas de manhã ou só de tarde. E também situações de meninos 

que é-lhes dado o pequeno-almoço e o lanche porque quando chegam a casa não há 

comida. Portanto a comunicação tem sido a Diretora e os serviços administrativos, não 



é? Porque os diretores de turma portanto recebem o grupo em que já são sinalizados 

os meninos que têm escalão A e B. Depois estas questões mais pontuais de resolução 

imediata das situações é entre os serviços administrativos e os pais, preenchem o 

impresso, não é, explicam o motivo e portanto, naturalmente é deferido pela diretora, 

porque com fome… não quero aqui meninos com fome. 

4.No que diz respeito à ação social escolar, quais são os principais problemas 

que existem no agrupamento? 

R: Pronto, quer dizer…há …temos uma percentagem elevada que não sei quantificar 

de meninos que usufruem da ação social escolar, não é?…e pronto e muitas vezes 

aparecem, portanto e há situações…diga. Os problemas que surgem são só na 

alimentação ou há outros com que a escola se depara e tem que tentar solucionar? Só 

temos sentido relativamente à alimentação. A nível de vestuário, falta de vestuário 

não, para já não, é mesmo o básico, o alimento. 

5. De que forma são atribuídos os escalões aos alunos? 

R: Portanto os escalões aos alunos são atribuídos mediante regras definidas 

superiormente e tem a ver com os rendimentos dos pais …e portanto todos …, o 

número de filhos, se têm a renda, que tipo de renda, pedidos bancários, pronto são 

atribuídos administrativamente, é um conceito igual em todas as escolas. 

6. Tem conhecimento da realidade socioeconómica dos alunos do seu 

Agrupamento nos diversos graus de ensino? 

R: Quer dizer, o tempo que eu aqui estou não é muito, não é! Tendo em conta que 

estou cá desde junho, mas do que …da leitura que eu faço das pautas dos alunos dos 

vários ciclos, portanto é similar. Uma percentagem elevada de alunos que têm ação 

social escolar e portanto uma percentagem razoável que me pede que lhe seja 

atribuído um pouco mais do que o normal, só que é preciso os encarregados de 

educação pedirem e justificarem porquê.  

7. Que tipo de benefício é atribuído aos alunos em função do seu escalão? 

R: Pois, a alimentação, manuais e material escolar.  

8. Na sua opinião, os apoios dados aos alunos são suficientes para colmatar as 

necessidades das famílias? Por que razão? 

R:È assim, a escola é uma instituição escolar que naturalmente tem uma função que 

tradicionalmente não é para colmatar situações de carências económicas, devia estar 

mais voltada se bem que também o está, preocupada com o ensino e a aprendizagem 

dos seus alunos. Só que a escola recebe… do meu ponto de vista, deviam 

organizações que elas existem, trabalharem em rede de tal maneira que esse 

problema de insuficiência económica devia ser resolvido por outras instituições. E a 

escola não pode ser um guarda-chuva onde todas as pingas caem e as outras 



instituições não são capazes de trabalhar em rede. E digo isto, não são capazes 

porque já estive numa reunião onde estavam várias organizações, uma reunião 

camarária onde estavam representadas todas as comissões, várias comissões e pelo 

menos três comissões que lá estavam, o conceito basicamente de trabalho, de 

funções, de responsabilidades se entrecruzavam e portanto se essas instituições 

trabalhassem verdadeiramente em sintonia, a escola só se tinha que debruçar sobre o 

ensino e a aprendizagem, mas não é o que se passa. E pronto não sendo…não se 

passando assim, a escola vai fazendo o que pode, não é? A escola não pode fazer 

tudo, mas pode fazer pelo menos um bocadinho e diante das suas competências, pelo 

menos os alunos terem uma alimentação base, terem os livros que a tutela determina 

que cada escalão tem e o material escolar que a tutela determina. Cada escalão tem 

…são valores determinados para qualquer escola. 

9.Como perspetiva o futuro dos alunos desfavorecidos, na eventualidade dos 

apoios recebidos serem insuficientes para assegurar as despesas escolares? 

R: Claro que vejo negativamente, vejo escuro, vejo escuro porque se a escola deixar 

de ter alguns meios para minorar carências nomeadamente alimentares de alguns, de 

muitos meninos, se a sociedade civil também não se organizar para colmatar essas 

lacunas …poderemos ter gerações perdidas!  

10. Que atuações se desenvolvem entre a escola e os parceiros sociais 

relativamente à ação social escolar. 

R: É assim, as famílias têm rendimentos, os chamados rendimentos…que é a 

Segurança Social que atribui às famílias. Pontualmente já tem acontecido chegar- me 

aqui à escola encarregados de educação que estão no desemprego, que recebem o 

rendimento da Segurança Social. Depois há assim um paradoxo, a ação social é 

sempre atribuída em função dos rendimentos do ano anterior. Portanto, a realidade de 

uma família no presente não é necessariamente, infelizmente a mesma à do ano 

anterior e portanto, os dados da ação social no presente podem não estar a dar a 

resposta ao problema que a família tem naquele momento. E tem-me chegado 

situações destas que depois eu peço que os encarregados de educação ou me tragam 

comprovativos da situação atual, para passarem a usufruir da ação social que 

efetivamente precisam. Porque o escalão A ou B é sempre feito no ato da matrícula 

em função dos rendimentos do ano anterior. E pronto eu tenho de gerir a coisa assim 

para eu ter…para eu me legitimar também, portanto solicito aos encarregados de 

educação que me tragam comprovativos como naquele momento já não estão na 

situação que estavam de emprego, com rendimentos, mas estão numa situação de 

desemprego, têm renda de casa para pagar, a luz, a água e portanto trazem-me esses 

elementos depois…por exemplo apareceu-me um casal que estava a ser 



acompanhado. Claro que estas situações estão a gerar instabilidades familiares 

tremendas, estão a desagregar-se. As famílias estão em processos de grande 

desagregação porque onde há fome toda a gente berra e não tem razão como diz o 

povo. Portanto e depois trazem-me comprovativos das instituições que estão naquela 

situação e o comprovativo de renda de casa e fica aqui nos serviços administrativos. 

Faço uma reavaliação do caso e é atribuído o escalão correspondente. 

 

 

11. Considera importante a relação com os parceiros locais para a resolução dos 

problemas socioeconómicos da comunidade educativa? 

R: Acho que só por essa via, mas tem que ser relações institucionais, céleres e 

efetivas, porque …há muita …como eu disse há pouco, há instituições que trabalham 

que se tocam em muitos aspetos mas que trabalham isoladamente. O que dificulta o 

tratamento dos dados e a resolução em tempo útil, porque estas questões, tem fome e 

daqui a um mês resolve-se. O que dificulta a resolução das questões em tempo útil 

porque isto não é ter fome hoje e vamos ver, deixar passar um mês e depois resolve-

se o problema. Tem de ser imediato! Isso não sinto, não há. Acho que falta essa 

articulação que eles próprios reconheceram nessa reunião que eu estive. Uma das 

comissões disse-o publicamente em reunião que aquele trabalho não articulado que 

tinha que acabar. Eles próprios reconhecem que não estão a dar a resposta 

adequada. 

12. Na tomada de decisões relativas á ação social escolar de que forma atuam os 

órgãos mais representativos da escola? 

R: Como, o Conselho Geral? Sim, estas questões nem chegam ao Conselho Geral, 

naturalmente que a diretora é que contacta as associações de pais que têm assento 

no Conselho Geral, como órgão colegial, não temos com frequência reuniões e como 

isto são questões que não podem esperar para amanhã. Não…são tratadas, são 

tratadas quando reunimos mas eu como diretora contacto com os vários elementos do 

Conselho Geral para tentar resolver as questões, ou seja, telefono para o senhor 

Vereador da educação, digo-lhe tenho este problema, quem me pode ajudar, senhor 

representante da Associação de Pais tenho aqui um problema em que me pode 

ajudar, percebe? Portanto eu sou o elo de ligação porque o Conselho Geral não reúne 

todos os meses, não é? E portanto eu peço ajuda às pessoas que …mas é 

telefonicamente, digo que estou com uns problemas, eles dizem-me senhora diretora 

façam assim, percebe? E com a associação de pais a mesma coisa, é assim ligação 

direta. Eu funciono um bocado como a ponte, eu é que dou a cara. Já terminamos a 

entrevista, obrigada por ma ter concedido. Pronto, espero que seja útil. 



 

Entrevista a um técnico de ação social escolar do município do Mar 

Pretende-se com esta entrevista recolher dados acerca da intervenção do técnico de 

ação social escolar e perceber o seu procedimento junto da comunidade escolar.  

 

1.Descreva brevemente as suas habilitações académicas e a sua experiência 

profissional. 

R:Em termos de habilitações académicas, eu sou licenciado em Serviço Social, iniciei 

as funções como assistente social no município do Mar em agosto de 1983 e 

principalmente na altura na área da habitação e depois alargando a intervenção, uma 

vez que em 1989 e desde 89 até agora estou a exercer o cargo de chefe de Divisão de 

Educação e Ação Social, gerindo toda a área da habitação, da ação social e da 

educação. Estive também na Comissão de Proteção de Menores, seis anos, dois 

como presidente e quatro como secretário e no fundo a experiência profissional é gerir 

uma equipa pluridisciplinar e multidisciplinar com vários projetos ao longo do tempo e 

no fundo, neste momento a gestão de cerca de 80 pessoas na área da ação social, 

habitação e educação. 

2.Que razões o levaram a ocupar este cargo? 

R: O cargo, no fundo tem a ver com a profissão, tem a ver com o gosto, neste caso 

porque é a ação social porque é o serviço social, no fundo isto tem a ver com o gosto 

de colaborar na resolução dos problemas de adaptação, de readaptação social dos 

indivíduos, dos grupos, das comunidades, no fundo provocados por causas de ordem 

social, seja ela física, psicológica etc. O gostar de promover com os indivíduos ir ao 

encontro das soluções, das melhores soluções para os seus problemas procurando 

ultrapassar as questões que lhes possam criar problemas sociais. Ao ajudar as 

famílias e os grupos a resolver os seus próprios problemas tanto quanto possível pelos 

seus próprios meios e aproveitando os benefícios que os diferentes serviços oferecem 

encontrando as melhores soluções ao nível do que existe na comunidade. Promover 

estudos de carácter social, promover reuniões interdisciplinares, no fundo também 

realizar trabalhos de investigação com algum aperfeiçoamento das técnicas 

profissionais que têm uma procura também e daí este cargo que no fundo tem esta 

perspetiva do cargo de chefia é mais de colaboração e de coordenação dos serviços 

do município nesta área. 

 

 



3.Enquanto técnico de ação social escolar que tipo de relação mantém com a 

comunidade educativa? 

R: Portanto as funções neste caso da chefia, tem ao nível físico a gestão do parque 

escolar, tudo o seja do 1º ciclo, pré-escolar é gerido diretamente pelo município 

através da divisão articulando com outros departamentos ao nível das obras etc. Nós 

promovemos também já há alguns anos as atividades de enriquecimento curricular 

através de contratação de professores de inglês, atividade física e desportiva, uma vez 

que a música é através da associação promúsica. Contratados os professores e 

gerindo também os professores ao nível da coordenação das suas atividades e 

articulação com os agrupamentos. Participamos, o município tem três elementos que 

participam em todos os Conselhos Gerais, portanto no fundo participamos na vida 

escolar e educativa através da intervenção do órgão máximo das escolas que é o 

Conselho escolar. Portanto esta relação diária em relação a todos os problemas que 

possam surgir, na gestão do pessoal, na gestão do parque escolar com os 

agrupamentos e depois ao nível da estrutura ou da supraestrutura na questão com os 

Conselhos Gerais e depois ao nível ainda mais elevado do Conselho Municipal de 

Educação onde gerimos também nas reuniões onde estão, onde participam as 

associações de pais, onde participa a comunidade educativa genericamente e portanto 

também estamos nesse processo. O projeto educativo municipal neste caso com a 

área metropolitana do distrito, estamos também a gerir bem este PEM (Plano 

Educativo Municipal) que articulando com todos os agrupamentos iremos em princípio 

ter um projeto metropolitano, um projeto educativo metropolitano e nós também 

acabamos por juntamente com as escolas fazer este…este levantamento este projeto 

de intervenção ao nível da mais, neste caso concelhio de um projeto educativo, o que 

eu penso que também é uma mais-valia ao nível do relacionamento com as escolas.   

 

4.Que intervenções são levadas a cabo no âmbito da ação social escolar nos 

diversos ciclos de ensino? Em que nível de ensino há uma maior prestação de 

serviços por parte desta entidade? 

R. Ora nós no ensino básico e secundário articulamos com todo o ensino básico e 

secundário, fundamentalmente ao nível do pré-escolar e do 1º ciclo uma vez que 

temos a intervenção direta e a responsabilidade cometidas por imposição legal mas 

simultaneamente por uma aposta que este município fez e que nós fazemos ao nível 

do ensino pré-escolar, alargamos a todo o concelho com a componente de apoio à 

família que contempla a alimentação em todo o ensino pré -escolar com o lanche e a 

componente do prolongamento, porque no fundo os pais que trabalham precisam de 

ter este apoio e nós conseguimos realmente através da intervenção direta. Não 



particularizamos com ninguém, fomos nós que contratualizamos esta questão, esta 

intervenção e portanto temos uma cobertura total ao nível da componente de apoio à 

família do pré – escolar. No 1º ciclo fundamentalmente a questão da alimentação, 

temos cantinas em todas as escolas do 1º ciclo, oferecemos refeição a todos os 

alunos do 1º ciclo, portanto é um aspeto importante ao nível do apoio social que 

damos às famílias e ao nível do 1º ciclo fazemos também no fundo a distribuição que é 

imposição legal dos manuais escolares, neste caso material escolar e manuais 

escolares previstos na lei, se tem escalão 1 tenho direito a esse material, se tem 

escalão 2 terão 50% a esse nível, fazemos também no fundo esta gestão da 

alimentação e gestão dos manuais e material escolar. Ao nível das E.B.2/3 e 

Secundário fundamentalmente a questão dos transportes escolares. Somos nós que 

organizamos por decisão legal um grupo que sai do Conselho de Educação, um 

conselho consultivo sobre os transportes escolares. Somos nós a divisão que gerimos 

todo esse processo para no fundo conseguirmos o transporte escolar de todos os 

alunos das E.B. 2/3 e do secundário. Fundamentalmente esta prestação de serviços é 

maior ao nível do pré- escolar e do 1º ciclo. 

 

 

5.De que forma se processa a atribuição do apoio social escolar aos alunos 

carenciados?  

R: No fundo quando nós definimos e cumprimos também neste caso a legislação o 

Despacho 300/97 que prevê o apoio ao nível do pré-escolar. Os pais dos alunos 

pagam em função da sua situação socioeconómica. Quanto mais ganham mais 

pagam.  

E portanto, o apoio aos alunos carenciados é, no fundo, eles vão suportar os encargos 

só de uma forma simbólica muitas vezes ou que é no mínimo os cinco euros a 

prestação mínima e há situações em que sendo muito carenciados poderemos isentá-

los do pagamento seja na alimentação, seja no prolongamento. Aqui há uma forte 

componente de apoio social, uma vez que as pessoas serão todas apoiadas aquelas 

que estão em situação de carência. Ao nível do 1º ciclo, o que temos fundamental 

mente é o apoio ao nível da alimentação e dos manuais escolares. O que nós fazemos 

aqueles que pagam isentamos o escalão A e ao nível do escalão B damos 50% ao 

longo do tempo, vamos acompanhando a situação socioeconómica das famílias, 

quando mesmo sem a declaração da Segurança Social, quando as pessoas ficam 

desempregadas, ficam numa situação de carência efetiva, não é? Nós confirmamos e 

isentamos as pessoas, portanto temos essa preocupação sempre de apoiar as 



pessoas em função da sua situação socioeconómico, os carenciados comum 

privilegiando essas situações.  

 

6.Tendo em conta a sua experiência profissional, na sua opinião quais são os 

principais problemas da educação no concelho, neste domínio? 

R:Nós poderemos falar…porque no fundo temos os pontos fracos e os pontos fortes e 

especificando os problemas no fundo nós podemos focar aqui dois aspetos: salientava 

a existência dos estabelecimentos do 1º ciclo que estão a funcionar em regime duplo, 

esse é um problema, neste momento e que nós estamos atentos e vamos resolver a 

curto prazo. Podemos dizer que as vinte e quatro escolas existentes ao nível do 

1ºciclo, apenas duas delas funcionam em regime duplo. E no fundo vamos procurar 

com obras que vamos fazer neste caso, numa das escolas do 1º ciclo para permitir 

redimensionar os espaços aumentando a capacidade de resposta que permita 

produzir pelo menos em algumas situações, senão ultrapassar a questão do regime 

duplo, haverá aqui estes constrangimentos. O que significa regime duplo? O regime 

duplo significa que funciona ou só de manhã ou só de tarde. O normal é quando 

funcionam de manhã e de tarde até ao final do dia, até às 17h30 ou 18h.Em regime 

duplo, funciona um só de manhã e outros só de tarde., ocupando as salas, no fundo 

ficam uma parte do dia sem aulas. Este é o regime duplo o que não é normal. O 

normal é funcionar todo o dia. Tem a ver com a opção das famílias que estando na 

proximidade e do centro da cidade há maior densidade populacional e daí esse 

problema. A curto prazo vamos ver se o conseguimos colmatar criando a tal….obras 

em algumas escolas de forma profunda de forma  a permitir o aumento da capacidade 

para pôr em regime normal. Por outro lado, também podemos falar em alguns 

espaços, nalguns edifícios escolares a falta de espaços complementares 

nomeadamente aqueles que se ajustem às suas necessidades educativas atuais, a 

questão nomeadamente dos polivalentes e das bibliotecas, há em muitas escolas 

bibliotecas e polivalentes, mas achamos que o ideal era que em todas houvesse esse 

equipamento e portanto, podemos falar como um problema cujo objetivo é ser 

rapidamente ultrapassado. Na escola intervencionada vamos ter um polivalente novo, 

um refeitório novo, com sala a apoio a deficientes ao nível do ensino especial e 

portanto estamos a colmatar esses problemas que foram apontados. 

 

 

 



7. Considera que os serviços prestados pela ação social escolar no concelho do 

Município do Mar têm sido suficientes para colmatar as necessidades da 

comunidade educativa? 

R: Ora aqui, o que posso dizer é que a intervenção do município tem sido fundamental 

para colmatar as necessidades da comunidade educativa e principalmente ao nível do 

pré – escolar e do 1º ciclo portanto, no fundo nós procuramos de todas as formas 

encontrar as melhores respostas às necessidades da população. Sabendo onde existe 

o problema vamos como é obvio apostar em ultrapassá-lo e colmatá-lo. Posso dizer é 

que estamos nesse processo tudo o que seja…e principalmente nesta fase, sabemos 

que é uma problemática para as famílias, nós temos neste momento em prática um 

plano de emergência social que foram verbas que surgiram da área metropolitana do 

Porto que foram distribuídas pelos municípios e os municípios estão a dar resposta às 

necessidades da população nas várias áreas habitação, alimentação, saúde e 

educação também. Portanto estamos a pagar manuais escolares, estamos a pagar 

propinas, estamos a apoiar também ao nível da Ação Social através de verbas que 

chegaram da área metropolitana deste distrito. E posso dizer que neste momento, ao 

nível do nosso plano de atividades e orçamento para o próximo ano já está lá 

contemplado e continuando este processo com verbas próprias o que é de registar 

para este ano vamos ter mais um balão de oxigénio para as famílias que com certeza 

estão nesta fase de crise nacional, já não é local e portanto é…será mais um 

instrumento que poderá contribuir para minorar esses problemas e colmatar as 

necessidades ao nível da ação social escolar.  

 

8. Face a algumas situações pontuais, a vossa ação, por vezes, ultrapassa o que 

está decretado? Mencione algumas ocorrências.  

R: Olhe, uma que me salta à vista tem a ver com o transporte em que nós 

ultrapassamos aquilo que está definido por lei, estamos a ampliar os apoios nos 

transportes em 1km em relação ao que está estipulado na lei e isto …os que estão a 

mais de 4km nós estamos a fazer a 3km ou a 2 km, portanto com cantina escolar no 

fundo permitindo uma maior comodidade ao cidadão, dando uma melhor resposta 

apesar da lei impor um determinado raio de ação. Pensamos que a questão dos 

transportes é fundamental, principalmente com o inverno rigoroso portanto haverá aqui 

uma ….Pensamos que isso pode contribuir, daí a resposta às necessidades da 

população global. Fazemos também apoio no material nomeadamente na questão de 

expediente as escolas têm muita dificuldade nalguns orçamentos, nalgumas situações 

de…que nós achamos apesar da lei também contemplar agora as juntas de freguesia 

para esses apoios específicos. Nós ultrapassamos isto e estamos a dar e continuamos 



a dar. As freguesias dão ao nível da limpeza, nós damos ao nível do expediente, 

estamos a dar fotocópias aos alunos cerca de cem por aluno por ano ao nível do pré-

escolar e do 1º ciclo, damos tinteiros para as impressoras toners, pagamos as 

comunicações de telefone, assinaturas e damos dinheiro para as comunicações para 

que as pessoas possam comunicar em situação de necessidade absoluta. Portanto 

ultrapassamos aquilo que está previsto na lei para melhorar as condições de trabalho 

e as condições no fundo da ação social ao nível dos agrupamentos de escolas. 

Estamos atentos a esta situação e procuramos dar resposta mesmo para além daquilo 

que está definido na lei. 

9.Qual é a sua opinião relativamente ao atual quadro legal para a ação social 

escolar? 

R: Olhe, em relação neste momento aos apoios da ação social escolar posso referir 

pelo menos temos visto a procura neste programa do metropolitano de emergência 

social de apoio para os manuais escolares e material didático, uma vez que aquilo que 

está definido de lei não chega. Portanto constatamos que realmente a verba é exígua 

em relação às necessidades reais, portanto neste aspeto acho que poderia em relação 

ao apoio social escolar haver aqui uma adequação à realidade financeira das famílias 

mas também aos custos reais desses materiais e portanto aqui um reforço nesse 

apoio seria bem-vindo uma vez que as famílias fazem um esforço suplementar para 

garantir esse  apoio ao nível do material e dos manuais. Penso também que o quadro 

legal para um apoio mais complementar, por exemplo ao nível da alimentação era 

importante em função da situação socioeconómica dos alunos com deficiência poder 

ter aqui o apoio na alimentação, um apoio reforçado ao nível da educação especial. 

Penso que é uma das questões que poderia ser contemplada na legislação, 

fundamentalmente aqui. Por outro lado, tem a ver com o quadro legal os escalões são 

atribuídos pela Segurança Social e parece-me que como estava anteriormente. Acho 

que aqui perdemos quando passamos para a Segurança Social a coordenação e 

neste caso a estipulação dos escalões uma vez que a Ação social escolar das escolas 

têm conhecimento mais próximo da realidade que permitia aqui uma maior justiça na 

distribuição dos escalões portanto acho que por um lado a Segurança Social procura 

dar resposta em relação aos documentos que tem, mas não tem conhecimento da 

realidade que as escolas da proximidade têm e portanto aqui acho que estas 

passagem para a Segurança Social, perdemos ao nível da justiça social e nós que 

estamos no terreno apercebemo-nos de algumas situações de apoio, pessoas que têm 

apoio da Ação Social Escolar e não deviam e se calhar noutras situações que 

precisavam de apoio e não estão a ser apoiadas. Acho que esse quadro legislativo 

poderia haver uma maior preocupação de centralizar mais ao nível local. Penso que 



essa questão ao nível local é fundamental para dar resposta às necessidades, dado 

que há um conhecimento mais real e mais aproximado. 

 

10. Considera pertinente que as juntas de freguesia se envolvam na prestação 

de apoios sociais? Porquê? 

R: No fundo essa questão é a proximidade portanto as juntas de freguesia estando na 

proximidade da realidade social das famílias pode perfeitamente ter um apoio mais 

complementar, mais justo e mais real. O município também vai aos locais, temos a 

nossa ação social procuramos ter todo o apoio e toda a justiça social, temos o tarifário 

social que nos permite ir ao encontro das famílias nas suas necessidades não só 

nessa área mas noutras procuramos dar a resposta e articulamos sempre com as 

juntas de freguesia. Eu penso que esta agregação das juntas poderá ter pensado que 

se afasta a figura do presidente da junta das pessoas. Essa racionalização pode trazer 

algum handicap nesse sentido mas eles continuam na proximidade e portanto a junta 

de freguesia é aqui um parceiro fundamental no encontro das melhores respostas a 

todos os níveis, nomeadamente também na ação social escolar. 

 

11. Como se articulam entre si, a Câmara, as escolas, as associações de pais e a 

comunidade, no âmbito da ação social escolar? 

R:Ora no fundo nós temos procurado reunir sempre que possível articulando todos os 

parceiros de toda a comunidade educativa no encontro das melhores respostas ao 

nível da redistribuição dos apoios para colmatar as deficiências ou as anomalias que 

existam e as dificuldades que existam a esse nível. Nós temos o Conselho Municipal 

de Educação onde estão representados todos estes parceiros, as escolas que nós 

convidamos, a lei não prevê representantes por grau de ensino de ensino, mas nós 

convidamos também os diretores das escolas. Nas reuniões onde temos a associação 

de pais e onde em conjunto definimos linhas de intervenção ao nível também dos 

apoios da ação social escolar, procuramos encontrar a solução para as dificuldades 

financeiras dos jovens juntando à mesa todos os parceiros. Em atividades como o 

acampamento juvenil em que há a necessidade de uma comparticipação dos 

parceiros, aqueles jovens que não têm capacidade para pagar a sua participação, a 

associação de pais normalmente consegue garantir essa participação mobilizando 

também aqui a interajuda entre as pessoas. Eu penso que nas atividades este é um 

aspeto importante e portanto nos passeios, nas visitas de estudo, as atividades que 

são feitas ao nível pedagógico há sempre essa preocupação social de garantir a 

participação dos alunos que têm dificuldades financeiras mobilizando as associações 

de pais e nomeadamente ao nível do município, das juntas de freguesias, dos 



parceiros. Há essa preocupação, há essa procura de justiça social de apoiar quem 

precisa mobilizando os recursos existentes com racionalização da sua redistribuição, 

acho que isso é possível. Dou por terminada a entrevista e agradeço-lhe me ter 

concedido este seu tempo. Todo o gosto em participar e a disponibilidade total para o 

que for necessário. Obrigada. 

 


