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 Para uma melhor organização dos documentos em anexo, estes estão agrupados 

do seguinte modo: i) instrumentos de análise e recolha de dados utilizados para a 

elaboração do relatório de estágio; ii) diários de campo; iii) documentos relacionados 

com o projeto de investigação; iv) documentos elaborados para a instituição de 

acolhimento, durante o estágio.  
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Anexo 1 - Instrumentos de análise e recolha de dados  

Anexo 1.1 Inventário geral das entrevistas  

Entrevistada Duração Data Nº de páginas 

Técnica responsável pela gestão dos 

refeitórios escolares 
41’43’’ 07/02/2014 11 

Chefe da Divisão de Intervenção Educativa 17´01’’ 26/05/2014 7 

Chefe do Gabinete de Apoio à Família 34’49’’ 26/05/2014 9 
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Anexo 1.2 Guião da entrevista realizada à técnica responsável pela gestão dos 

refeitórios escolares  

Objetivo geral: Recolher informação sobre a origem e funcionamento do projeto 

PIPAS.   

 

Objetivos específicos:  

 Compreender como é feita a gestão dos refeitórios escolares no Município da 

Amadora; 

 Como são determinadas as regras que orientam o serviço de refeições e quais os 

atores que estão envolvidos neste processo; 

 Conhecer a opinião da responsável pela gestão dos refeitórios escolares 

relativamente à evolução das competências educacionais dos municípios  

 Compreender a relevância que a gestão dos refeitórios escolares assume nas 

competências da autarquia.  

 

Blocos Objetivos  Questões Tópicos  

 

 

 

Legitimação da 

entrevista 

 

 Apresentar as 

finalidades e os 

objetivos da 

investigação  

 

 Obter 

autorização para 

a gravação da 

entrevista  
 

  

 

 

 

 

 

 

Caracterização 

do projeto 

PIPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Compreender 

como se 

caracteriza o 

projeto PIPAS 

 

 

 Porque surgiu o projeto 

PIPAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 Porque foram criados 

como eixos de intervenção 

a gestão dos refeitórios 

escolares, a promoção de 

 

 Que 

necessidades 

havia que 

justifiquem o 

projeto; Quem 

tomou a 

iniciativa (a 

autarquia, as 

escolas, os pais, 

empresa); Há 

quanto tempo 

existe 
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hábitos de alimentação 

saudável, a articulação com 

a família e a articulação 

com a Comunidade? 

 

 

 

 Em que consiste este 

projeto?  

 

 

 

 

 Como assumiu o cargo 

de responsável pelo 

projeto? 

 

 

 

 

 

 Descreva-me como é a 

organização interna do 

projeto PIPAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Que momentos 

marcantes teve o projeto?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 objetivos, 

missão, 

finalidades 

 

 

 

  Houve 

outros 

responsáveis; As 

pessoas que 

estiveram, na 

origem são as 

mesmas; 

 

 

 Quantas 

pessoas 

trabalham no 

projeto; Como se 

organizam entre 

si; Que recursos 

estão disponíveis 

para o 

desenvolvimento 

do projeto; 

Como 

caracteriza a 

relação com as 

escolas no 

âmbito do 

desenvolvimento 

do projeto; Que 

outros atores 

estão envolvidos 

(Pais, empresas)  

 

 

 Dificuldades, 

potencialidades 
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Intervenção da 

autarquia na 

gestão dos 

refeitórios 

escolares 

 Caracterizar a 

intervenção da 

autarquia na 

gestão dos 

refeitórios 

escolares  

 

 

 Compreender 

como é feita a 

gestão dos 

refeitórios 

escolares no 

Município da 

Amadora 

 

 

 

 

 Compreender 

como são 

determinadas as 

regras que 

orientam o 

serviço de 

refeições e a sua 

gestão 

 

 

 Perceber quais 

os atores que 

estão envolvidos 

neste processo 

 Como caracteriza a 

intervenção da autarquia na 

gestão dos refeitórios 

escolares?  

 

 Como é feita a gestão 

dos refeitórios escolares no 

Município da Amadora?   

 

 

 Quais as estratégias 

utilizadas para intervir na 

determinação das regras que 

orientam o serviço de 

refeições e a sua gestão? 

 

 

 

 

 Considera que existe 

necessidade de implementar 

ações/projetos ou medidas 

que garantam o correto 

funcionamento dos 

refeitórios escolares? 

 

 

 

 Na sua opinião, a CMA 

aposta em 

projetos/iniciativas desta 

índole?  
 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção da 

autarquia em 

educação 

 

 

 Conhecer a 

opinião do 

entrevistado 

relativamente à 

evolução das 

competências 

educacionais 

dos municípios  

 

 Conhecer quais 

as áreas de 

intervenção 

prioritárias da 

autarquia na 

 

 Qual a sua opinião 

relativamente à crescente 

intervenção das autarquias 

na educação?  

 Como interpreta a 

existência do projeto PIPAS 

no cumprimento das 

competências das autarquias  

 Que intervenções da 

Câmara Municipal são 
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educação 

 

 Compreender 

em que medida 

a gestão dos 

refeitórios 

escolares 

assume 

relevância nas 

competências da 

autarquia 

consideradas prioritárias? 

 Como é que a gestão dos 

refeitórios escolares constitui 

uma área de intervenção 

prioritária da Câmara 

Municipal da Amadora? 

 

 

 

Agradecimento 

ao entrevistado  

 

 Saber se o 

entrevistado 

gostaria de 

acrescentar mais 

alguns aspetos 

que considera 

relevantes 

 

 Agradecer a sua 

colaboração   

 

 Que outros aspetos 

considera relevantes e que 

gostaria de acrescentar?  
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Anexo 1.3 Entrevista à técnica responsável pela gestão dos refeitórios escolares  

Entrevistadora: Antes de mais queria agradecer a sua disponibilidade para a realização 

desta entrevista. Começo primeiramente por questionar como surgiu o projeto PIPAS.  

Entrevistada: O projeto PIPAS surgiu das nossas falhas relativamente aos refeitórios 

escolares. Regularmente fazemos visitas para monitorizar a qualidade das refeições e 

dentro da qualidade das refeições também as capitações. No fundo aquilo que nós 

pretendemos é que a prestação de serviços tenha qualidade e portanto, surge esta 

avaliação constante de monitorização no terreno e o projeto PIPAS nasce de verificar 

que as crianças rejeitavam imensos alimentos, nomeadamente os legumes, a fruta.. por 

isso é que o PIPAS, as mascotes PIPAS representam exatamente esses alimentos, as 

frutas e os legumes.  

Entrevistadora: Este projeto foi uma iniciativa da Autarquia, das escolas, ou foi a 

Autarquia que teve a iniciativa, tendo em conta a opinião das escolas, os comentários 

dos pais? 

Entrevistada: Dos pais não tanto, porque aquilo que nós temos de reclamação dos pais, 

não é tanto da preocupação deles se os filhos comem ou não, incrivelmente não é. Os 

pais preocupam-se muito com algumas questões do refeitório, nomeadamente se a 

comida está fria ou não está fria, mas depois.. aliás! Existem alguns pais que quando 

nós vamos aos refeitórios e motivamos as crianças para terminarem a refeição, ficam 

indignados e consideram que não estamos a ter uma atitude pedagógica. Portanto não 

tanto da parte dos pais. Dos professores sim! Porque fazemos reuniões no final de cada 

período letivo e os professores acabam sempre por referir que eles não comem os 

legumes, ou que é muito difícil comer a sopa, mesmo bem confecionada. Portanto com 

isto e também como disse à bocadinho, com as visitas que fazemos aos refeitórios 

percebemos de facto que é importante, que é uma batalha grande alterar alguns hábitos 

alimentares das crianças e que esta idade é a idade perfeita porque é mais fácil nesta 

fase alterar alguns comportamentos.. os adultos já são mais rígidos e às vezes é mais 

difícil   

Entrevistadora: Há quanto tempo existe?  

Entrevistada: Este é o último ano do PIPAS. O PIPAS foi pensado para 4 anos. O 

objetivo era apanhar, embora comece a intervenção no pré-escolar, mas o objetivo era 

apanhar os 4 anos letivos, do 1º ao 4º ano e ver alguma evolução por parte dos miúdos. 

Portanto este é o último ano.  
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Entrevistadora: Não terá continuidade?  

Entrevistada: Depois será avaliado e eventualmente com continuidade mas com 

algumas alterações, da avaliação que fazemos do projeto e daquilo que consideramos 

que possa ser atividades que eles aderem melhor e portanto, se calhar, mesmo mais 

repetidas, são atividades que provocam alguma alteração de comportamento, mesmo.  

Entrevistadora: Porque foram criados como eixos de intervenção a gestão dos 

refeitórios escolares, a promoção de hábitos de alimentação saudável, a articulação com 

a família e a articulação com a Comunidade? 

Entrevistada: Pronto. Este projeto pretendia ser um projeto transversal e abrangente a 

todas as áreas que possam influenciar as crianças. Gestão dos refeitórios escolares 

porque para as crianças terem bons hábitos alimentares também é preciso ter alguma 

calma nos refeitórios, dai a gestão. A gestão dos refeitórios escolares tem haver com 

algumas regras de comportamento e trabalhar essas regras em contexto de sala de aula, 

tem haver com estabelecer turnos, mesmo que os refeitórios tenham uma área grande, é 

importante que estejam, não é o menor número de alunos, mas que almocem o número 

de alunos mais ou menos adequado, para que depois não seja um barulho muito grande. 

Porque é muito difícil depois estabelecer, controlar um bocadinho aqueles 

comportamentos, porque eles estão num espaço social e de facto é difícil, não é, uma 

pessoa fala alto depois começam todos a falar alto para serem ouvidos. E também não 

podemos proibir e fazer com que a refeição seja um ato de silêncio, e daí ser este nome, 

a gestão dos refeitórios escolares. E parte por ai minimizar um bocadinho o ambiente 

dos refeitórios escolares, com tudo o que é complicado porque é um espaço também 

social. Estabelecer regras, organizar os turnos, algumas escolas entraram em alguns 

projetos em que os alunos mais velhos tomam conta dos alunos mais novos ou havia um 

aluno, representante de cada turma que monitorizava o comportamento dos colegas e 

que escrevia no quadro umas bolinhas. Algumas assistentes operacionais também 

acabaram, numa das escolas, por monitorizar o comportamento dos alunos e depois isso 

era tudo para ser trabalhado na sala de aula. Houve um ano que fomos de sala em sala, 

nas escolas que aderiram a este projeto, com o PIPAS fomos de sala em sala explicar 

que era um contrato e que eles iam assinar um contrato e estabelecemos as regras e 

colámos as regras no refeitório escolar e eram eles próprios que monitorizavam os 

comportamentos dos colegas. E esse é o eixo da gestão dos refeitórios escolares. Depois 

tem haver com a alimentação em si, que é a promoção dos hábitos de alimentação 
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saudável e ai tem todas as atividades, desde os concursos das semanas temáticas, a 

pequeno-almoço saudável, a tentarmos monitorizar também em sala de aula os lanches 

que eles traziam de manhã e tem de facto haver com mudança de hábitos alimentares, 

promover hábitos de alimentação saudáveis, estimular para que eles comam o arroz, 

para que eles terminem a fruta. Não podem escolher se levam fruta ou não no tabuleiro, 

eles tem de colocar a fruta no tabuleiro e levam. Comer a fruta, nem que seja metade da 

peça da fruta porque de facto, tem de comer todos os alimentos, nem que seja uma 

pequena quantidade. Mas para ensinar a língua a agostar daquele sabor e tudo isto se 

aprende e tudo isto é transmitido. E isso é o segundo eixo, que é a promoção de hábitos 

de alimentação saudável. Depois há a articulação com a família, porque é a família que 

em casa, porque são os pais que dão a comida não é, que confecionam a comida ou que 

servem a comida, e por isso tentamos fazer inicialmente em cada agrupamento de 

escolas uma ação, e em cada agrupamento de escolas porque em cada escola a adesão 

dos pais é muito baixa e tentámos fazer ações de formação com a nossa nutricionista 

municipal, com a Dra. Maria Paes Vasconcelos, ações de formação sobre hábitos de 

alimentação saudáveis. Como essa adesão foi muito reduzida tentámos depois um 

projeto mais prático e que teve início no ano anterior e que é os Encontros de Pais e 

Filhos onde se cria dois grupos, o grupo dos pais e o grupo dos filhos, ambos tem uma 

ação de formação sobre a temática que estão a trabalhar e depois fazem a construção de 

um prato com alimentação saudável. Tudo também daquilo que estamos a trabalhar, ou 

das sopas ou das saladas.. e depois as crianças oferecem este prato aos pais. Teve 

alguma adesão, quer dizer era para todo o Município, teve uma adesão, por ser prático.. 

mas teve uma adesão favorável e acima de tudo eu acho que as pessoas gostaram muito, 

inclusive existem alguns encarregados de educação que perguntam quando é que se 

iniciam novamente estes encontros, portanto eu acho que sendo mais prático e sendo um 

momento de convívio entre os pais e os filhos e não havendo depois também a desculpa 

de “não sei onde é que hei de deixar os meus filhos” eles podem vir também e pode ser 

também um momento de partilha e quando eu digo que acho que é importante, cada vez 

mais. O último eixo, ainda falta o último, a articulação com a Comunidade era porque 

queríamos abrir um bocado este conceito de alimentação saudável e queríamos partilhar 

isto com toda a comunidade em geral. O que nos permitiu este eixo e eu acho que foi 

interessante é que nós utilizamos o jogo da glória, que é um tabuleiro deslizante sobre 

hábitos de alimentação saudável e conseguimos perceber de facto, que as crianças do 
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município da amadora, inclusive aquelas que estavam em escolas onde aparecia o 

projeto PIPAS sabiam responder a mais questões do que em relação a outras crianças 

dos outros municípios. Porque nós perguntávamos de facto, de onde é que eram, e 

fizemos desta forma não muito específica, mas por algumas questões conseguimos 

perceber de facto que as crianças do Município da Amadora acabam por estar e falar 

muito, independentemente se depois cumprem ou não, mas pelo menos acabam por ter 

interiorizado alguns conceitos. O que começa a ser um início, não é?  

Entrevistadora: Em que consiste este projeto?  

Entrevistada: Este projeto é basicamente estimular hábitos de alimentação saudável, é 

pelo menos as crianças ficarem a pensar e conseguirem dizer aos pais algumas vezes 

“não” que eu acho que é uma palavra muito importante. Conseguirem dizer aos pais que 

“eu quero um lanche mais saudável”; “eu quero comer legumes”; “eu já consigo comer 

salada”; “na escola eu como alface”; “já como a sopa toda na escola”. Pode ser também 

uma forma de educar os pais a terem mais algum cuidado, e quando eu digo cuidado 

não é no sentido pejorativo ou observatório, é porque muitas vezes eu acho que os pais 

dão alguns doces como mimos, dão também alguns doces porque acham que os 

chocolates são para as crianças, a publicidade também o diz, e não é, de facto! Se as 

crianças começarem a dizer não, porque querem mudar a alimentação pode ser uma 

ajuda, e se isto se conseguir, mesmo que seja uma percentagem pequenina, eu acho que 

já é positivo. E isto é a grande missão deste projeto, que de facto as crianças comecem a 

pensar na questão da alimentação.  

Entrevistadora: Como assumiu o cargo de responsável pelo projeto PIPAS?  

Entrevistada: Assumi o cargo porque era um dos objetivos, um dos desafios que o 

Município me solicitou foi a criação de um projeto de hábitos de alimentação saudável e 

eu construi este projeto, imaginei este projeto, implementei este projeto e é por isso que 

sou a responsável pelo projeto.. de facto eu criei-o.  

Entrevistadora: Existiam outros responsáveis?  

Entrevistada: Eu contei com a colaboração de todas as escolas, dos professores, das 

assistentes operacionais. Também fizemos reunião com a Associações de Pais, 

principalmente para os lanches ao meio da manhã, para tentar motivar os outros pais. 

Porque eles podem ter aquele papel muito pedagógico, e em vez de, muitas vezes ser só 

de crítica daquilo que está mal, mas também dar depois alternativas e ir falando do que 

pode ser melhorado, com a comunidade com a qual trabalha. E com a Universidade 



Cátia Guerreiro, A Intervenção da Autarquia na Educação: O Papel da Câmara Municipal da Amadora 

na Gestão dos Refeitórios Escolares, IEUL, 2014 

 

14 
 

Atlântica, com estagiárias do curso de Ciências da Nutrição que têm sido uma mais-

valia. 

Entrevistadora: Então quer dizer que foi por iniciativa da Autarquia que a Carmo ficou 

responsável pelo projeto? 

Entrevistada: Sim. Contando também que nós temos colegas que são designadas como 

tutoras e pronto, contamos sempre muito com elas porque visitam também várias vezes 

os refeitórios escolares. Elas têm a função de fazer a articulação entre a escola, porque o 

Município da Amadora tem a gestão do parque escolar, portanto fazem a articulação 

entre a escola, e aquilo que a escola precisa e o acordo do Município, por isso com elas 

também pude contar muito sim. 

Entrevistadora: Descreva-me como é a organização interna do Projeto PIPAS  

Entrevistada: Em relação à organização interna do projeto.. Ah! Eu á bocado, e peço 

desculpa! Esqueci-me.. Contamos sempre com o apoio da nossa nutricionista Municipal 

e é ela que valida a parte técnica, é ela que acompanha as nutricionistas, porque eu sou 

psicóloga e ela é nutricionista, e portanto a parte técnica é dela. Eu tenho a parte mais 

criativa, e depois ela ajusta a parte técnica e os pormenores todos, obviamente sim. Na 

parte, de facto, da criação do projeto e implementação do projeto, tenho sido eu, 

também temos os gráficos que trabalham a imagem e que construíram as mascotes. Eu 

idealizei as mascotes, expliquei a minha ideia e depois foi os gráficos da Autarquia, os 

criativos que depois elaboraram a maquete das mascotes. E depois fizemos em ponto 

grande. As outras atividades acabam por ser um bocadinho da minha sensibilidade, 

porque como faço visitas aos refeitórios, acabo por ver aquilo que é preciso e com a 

implementação, vir criando outras coisas, outras atividades. As atividades tem sido um 

pouco também a puxar “a brasa à minha sardinha”, da minha formação de psicóloga, de 

como é que psicologicamente podemos trabalhar estes conteúdos, portanto, 

habitualmente aquilo que eu proponho às estagiárias que nós temos, e eu explico um 

bocadinho a ideia do que é que eu gostava que fosse a finalidade e como trabalhar, 

como mostrar às crianças.. explicando portanto, que fosse mais lúdico, explicar aquilo 

que eles são um bocadinho influenciados pela publicidade e com essas coisas, e tentar 

depois que os conteúdos sejam transmitidos de uma forma mais prática e depois são elas 

que trabalham isso tudo. Depois tem a supervisão da Maria Paes Vasconcelos, mas 

pronto, basicamente.. com a UNISELF, nós contamos também nomeadamente nos 

concursos da fruta, do peixe e da sopa, contamos também com a presença da UNISELF. 
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A UNISELF inicialmente também fez algumas ações de formação, depois como 

tivemos estágios, acabou por ser as estagiárias a fazerem e basicamente é isto que.. ah! 

E depois peço a colaboração nomeadamente nos concursos que são feitos em todas as 

escolas em simultâneo.. o que eu peço é que depois os tutores também passem por lá, 

também os acompanhem em algumas atividades. E basicamente é isto.  

Entrevistadora: E como é que foram recebidos pelas escolas para realizar este 

projetos? 

Entrevistada: Há escolas que aceitam muito bem e que eu acho que tal como em todas 

as profissões, tal como em todos os lados em que nós trabalhamos, há escolas que eu 

acho que existem docentes, que de facto depois, fazem continuidade das ações em sala 

de aula.. vão falando do PIPAS, vão falando da alimentação saudável, continuam a 

trabalhar em sala de aula a alimentação saudável. Pronto, e preparam muito bem os 

miúdos para os concursos, o que é fundamental para eles entrarem em competição. Há 

outras escolas que se sentiam um bocado que o refeitório não é bem da escola. 

Entrevistadora: Que momentos marcantes teve o projeto? Dificuldades? 

Potencialidades?  

Entrevistada: Dificuldades é as vezes de facto, a articulação com as escolas.. aquelas 

que não aderem tanto e que eu acho que deviam aderir muito mais e potenciar muito 

mais e estas atividades, sem dúvida que podiam dar mais continuidade.. mais 

dificuldades.. às vezes em prazos que as coisas estejam feitas..  

Entrevistadora: E momentos marcantes?  

Entrevistada: Um momento marcante e que me marca sempre foi a primeira vez que os 

meninos olharam para o PIPAS, para aqueles bonecas gigantes.. e a surpresa, alguns 

com medo.. os mais pequeninos tinham medo e quando se despedem algumas escolas 

do PIPAS, como ficam eufóricos e como aderem. Acho que estes são os momentos mais 

marcantes de facto. É eles perguntarem se vem o PIPAS, se não vem o PIPAS e isto de 

facto é estimulante, é perceber que se está a fazer um trabalho que tem algum crédito, 

tem algum significado, pelo menos para eles.. 

Entrevistadora: Como caracteriza a intervenção da autarquia na gestão dos refeitórios 

escolares? 

Entrevistada: A Autarquia empenha-se muito na gestão dos refeitórios escolares. Não 

só na gestão dos refeitórios escolares, eu também tenho de dizer isso. Eu acho que a 

Autarquia da Amadora é de facto uma Autarquia preocupada que sempre se preocupou 
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de facto, com a população. E acho que se vê isso olhando para o desenvolvimento que a 

Amadora tem tido, nos parques infantis, nisto tudo que investe, investe muito. Mas em 

relação aos refeitórios escolares são muito, muito monitorizados, de facto. Existe 

constantemente uma articulação com a empresa adjudicatária a dizer as alterações que 

devem ser feitas e pronto. E não é desprezado, em momento algum as visitas aos 

refeitórios escolares, a pesagem da comida, ler os rótulos, ver se a empresa e as 

funcionárias da empresa, se apresentam condições de higiene. Portanto eu acho que 

investe imenso, e eu acho que investe muito nos refeitórios enquanto espaço social e 

também pedagógico, que eu acho que aqui faz a diferença. Desde a gestão dos turnos, 

dos comportamentos, desde reunir com as escolas.. ah! E foi há uns anos atrás uma 

grande batalha reunir com as escolas e tentar que a escola colocasse assistentes 

operacionais nos refeitórios. Que é um bocadinho o espaço da Câmara, porque a 

empresa adjudicatária depois processa-se com a Autarquia, e portanto aquilo é um 

espaço da Autarquia, assim de repente. E pronto, temos conseguido, cada vez mais os 

refeitórios começam a ser espaços também escolares e pronto, e de facto tem investido 

muito.  

Entrevistadora: Como é feita a gestão dos refeitórios escolares no Município da 

Amadora? 

Entrevistada: É feita disto tudo que acabei de dizer. As visitas aos refeitórios, a 

monitorização, ver os turnos, pensar com os professores como alterar alguns 

comportamentos, pensar “os alunos estão-se atrasar um bocadinho, deixar passar 

primeiro os alunos de 4º ano porque se despacham mais rápido”, ou se começam pelos 

primeiros anos. Tudo isto é pensado no dia-a-dia, é alterado constantemente. Verificar 

se as ementas estão cumpridas, se não estão cumpridas porque motivo há alteração. 

Perceber as quantidades adequadas.. e estava-me a esquecer de uma coisa fundamental, 

as ementas são monitorizadas também pela nossa nutricionista municipal, em que se 

tem o cuidado de não haver doces, os doces que há é o gelado ou o leite creme e é uma 

vez por semana, e não há mais do que isso. Não há fritos e estamos a investir em fornos 

convectores para não haver fritos e que a comida seja feita no forno, e também para a 

comida ser menos calórica e mais saudável. Pronto, tudo isto, a loiça, verificar sempre 

se existe a loiça suficiente se não existe. Temos alguns refeitórios escolares que dividem 

o espaço, é um espaço polivalente, portanto é refeitório e depois funciona como ginásio 

e nesse caso também estamos a investir em mesas amovíveis que fecham para depois 
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não haver sempre o trabalho e poder fazer-se também uma boa higienização, então as 

mesas fecham e isso é também outra situação em que estamos a investir para portanto, 

conseguir ter esses espaços mais abertos e que sejam mais facilmente utilizáveis. Tudo 

isto no dia-a-dia, cada vez mais se constroem os projetos, como é que vamos chegar 

aqui, como é que vamos construir isto, como é que vamos motivar as crianças.. e 

pronto, é de facto um grande investimento.  

Entrevistadora: Quais as estratégias utilizadas para intervir na determinação das regras 

que orientam o serviço de refeição e a sua gestão? 

Entrevistada: As regras estão contempladas em caderno de encargos e o nosso caderno 

de encargos tem também as regras do Ministério de Educação, que estão legisladas e 

isso nós temos que cumprir.  

Entrevistadora: E quais as estratégias utilizadas para cumprir essas regras? 

Entrevistada: As estratégias utilizadas é precisamente ver se elas estão a ser 

cumpridas, basicamente e isto. Pronto, as regras das ementas, dos alimentos que podem 

ser usados e os que não podem ser usados, isso é uma questão relativa ao caderno de 

encargos. Regras de higienização do HCCP, também estão estabelecidas em caderno de 

encargos, é uma obrigatoriedade de todas as empresas. Depois as empresas têm de ser 

certificadas e tudo isso é estabelecido em caderno de encargos, todas essas regras estão 

legisladas e estabelecidas em caderno de encargos. E logo ai, fazemos a apreciação num 

concurso internacional e todos esses documentos são avaliados e apreciados. E as 

empresas são avaliadas dessa forma. As outras, no dia-a-dia, são monitorizadas, em 

termos por exemplo do vestuário adequado, as senhoras têm de facto de usar bata e não 

podem usar anéis. É monitorizado quer pela empresa adjudicatária, quer pela Autarquia 

que fez também um protocolo com o Instituto Ricardo Jorge, que avalia também os 

esfregaços e toda a confeção da alimentação, se está tudo em conformidade. E temos 

também as estagiárias que visitam a área das cozinhas, durante o manuseamento dos 

alimentos e o acondicionamento dos alimentos, também fazem essa monitorização. 

Estamos sempre atentos também, se os equipamentos de frio e os outros estão em 

condições, se não estão. Mas isso é sempre depois das nossas visitas, e contamos 

também com o apoio das tutoras.  

Entrevistadora: Considera que existe necessidade de implementar ações/projetos ou 

medidas que garantam o correto funcionamento dos refeitórios escolares? 
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Entrevistada: É completamente imprescindível. Projetos, iniciativas, tutorias aos 

refeitórios, vistorias a ver se existem as condições de higienização, a ver se existem as 

condições de acondicionamento de alimentos, se eles são lavados da melhor forma, se 

são transportados também em condições adequadas. Completamente, até para prevenir 

acidentes que possam ocorrer. Sem dúvida, até é mais do que isso, é imprescindível. 

Entrevistadora: Na sua opinião, a CMA aposta em projetos/iniciativas desta índole? 

Entrevistada: Sim, Sempre! Sim, sim, sim. Tem um grande cuidado sim.  

Entrevistadora: Sempre que é apresentado um projeto à Autarquia, tem tendência a ser 

aceite? 

Entrevistada: A tendência é para ser aceite, claro dentro dos padrões de contenção que 

estamos a passar, financeira obviamente, mas sim, a tendência é de facto para ser aceite 

e pensarmos como é que vamos melhorar isto, sem dúvida. Com projetos, com novas 

iniciativas, sim.  

Entrevistadora: Qual a sua opinião relativamente à crescente intervenção das 

autarquias na educação? 

Entrevistada: No âmbito mais geral, não é?  

Entrevistadora: Sim.  

Entrevistada: Eu acho que, e posso comprovar isso na prática, há um grande ganho 

sem dúvida, porque o Município, e quando fica nos Ministérios.. os Ministérios estão 

longe, não é? E o Município tem a capacidade de ver o que se passa nele próprio e 

portanto, pode ter uma intervenção mais presente e mais realista. E eu não estou a dizer 

que a outra intervenção não é também realista, mas vê-se mais próximo não é? Ainda 

por cima o nosso Município tem esta facilidade, embora seja um Município com muitos 

problemas, como toda a gente sabe, é fácil também vermos as coisas que vão 

acontecendo e de fazermos sempre esta avaliação e portanto eu acho que ganha-se tudo, 

ganha muito mais, porque é tudo mais próximo. Porque podemos ver na macro o que se 

passa no Município.  

Entrevistadora: Como interpreta a existência do projeto PIPAS no cumprimento das 

competências das autarquias?  

Entrevistada: O projeto PIPAS veio dar uma nova valência dos refeitórios escolares, 

porque veio dar uma valência pedagógica, saiu um bocadinho daquilo que a autarquia 

faz que é a gestão dos refeitórios escolares, que é a gestão do espaço não é? A gestão 

dos turnos, para agora.. vamos falar mesmo de alimentação saudável e vamos mudar 
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hábitos de alimentação, portanto eu acho que cresceu uma visão mais pedagógica da 

função de hábitos de alimentação saudável. 

Entrevistadora: Que intervenções da Câmara Municipal são consideradas prioritárias? 

Entrevistada: A educação em geral, é a área prioritária.  

Entrevistadora: E dentro da Educação?  

Entrevistada: Eu acho que uma das áreas mais específicas é de facto a alimentação, 

sem dúvida. É uma área que é muito trabalhada e depois toda a parte pedagógica da 

escola, o investimento que fazem nas escolas, a colocação de quadros interativos, a 

requalificação dos espaços escolares, tudo isso de forma a promover um bom ambiente 

escolar e promover o desenvolvimento de infra-estruturas.. o desenvolvimento para se 

garantir uma boa educação, e nisso eu acho que o Município investe muito, de facto e 

todos anos faz requalificação do parque escolar. Para além disso o Município é sempre 

parceiro e investe também em algumas ações que promovem o estudar, que promovem 

os alunos, como o mérito educativo que fazem à comunidade educativa; o 

AmadoraEduca onde é um espaço aberto à comunidade onde mostram todos os 

trabalhos que os alunos fizeram; a festa de finalistas que é promover o sucesso e o 

terminar de um ciclo. Portanto eu acho que em termos de educação investe muito, quer 

da parte pedagógica com alguns projetos, quanto mais não seja de mostrar, de dar a 

conhecer o que os alunos fazem, e portanto eu acho que é uma intervenção bastante 

abrangente e dedicada.  

Entrevistadora: Como é que a gestão dos refeitórios escolares constitui, entre outras, 

uma área de intervenção prioritária da Câmara Municipal da Amadora? 

Entrevistada: Porque a alimentação é fundamental, não é? O nosso Município é 

também um Município com algumas características, que embora isto, eu tenha que ter 

algum cuidado com aquilo que eu vou dizer, acerca da fome e dessas coisas que são 

faladas, porque há muitas instituições que também ajudam um bocadinho, um 

bocadinho não! Ajudam bastante estas famílias. Mas de qualquer das formas é um 

Município com algumas características que nós conhecemos, de baixa escolaridade, 

famílias carenciadas e eu aqui nunca sei muito bem, se calhar não tenho que arranjar 

rótulo nenhum, mas nós sabemos que algumas crianças vão de facto para a escola sem 

tomar o pequeno-almoço e isso não sendo da gestão dos refeitórios escolares e acabando 

por ser também, acaba sempre por encontrar formas também de colmatar estas situações 

e que passa por muitas vezes como a refeição é tão completa, muitas vezes as crianças 
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não comem o pão e comem o pão ao início da manhã. A fruta que nós damos ao lanche 

pode também não ser dada ao lanche e ser dada ao meio da manhã ou quando a criança 

chega a escola, o que importa é tomar o pequeno-almoço  

Entrevistadora: Considera por isso que uma das preocupações da autarquia seja no 

sentido de assegurar aquela refeição, que poderá ou não até ser a única refeição do dia.  

Entrevistada: Exatamente.  

Entrevistadora: Considera então que é efetivamente importante que a refeição esteja 

mesmo em condições.  

Entrevistada: Sem dúvida, sem dúvida. E pensando de facto nestas crianças que muitas 

vezes a única refeição quente que comem é na escola, claro que temos, enquanto 

Município, dedicar toda a nossa intervenção a estes miúdos e preocuparmo-nos com 

estes miúdos e vermos o que podemos fazer. E de facto podemos fazer algumas coisas e 

isso, nós temos sempre em atenção. As escolas que estão localizadas em bairros mais 

complicados, uma das coisas que nós dizemos sempre à empresa é que ali repete-se o 

número de vezes que eles pretendam repetir. Claro, não estamos a estimular a 

obesidade, claro que não. Mas denota-se de facto que há crianças que tem carência 

alimentar e portanto ai, nós temos mais atenção. Os pratos têm de ser melhor servidos, 

as capitações muitas vezes são maiores e isto é ponto assente, sempre. E por isso ser 

uma área, de facto, de intervenção prioritária também.  

Entrevistadora: Que outros aspetos considera relevantes e que gostaria de acrescentar? 

Entrevistada: Acho que já disse basicamente tudo, pelo menos daquilo que me estou a 

recordar. Acho que é para dar continuidade a este tipo de iniciativas, acho que são 

fundamentais e o caminho é chegar às famílias e pensar como vamos chegar. E nisso 

ainda estamos muito no início, porque de facto é difícil, mas é não desistir e tentar 

chegar às famílias. Porque as famílias depois é que são a base disto tudo, porque são 

elas que dão a refeição e é chegar depois aos encarregados de educação, que eu acho 

que é a parte mais difícil, mas que é uma área que não se deve afastar pela dificuldade, 

mas pensar em alternativas, em coisas novas, em formas atrativas de puxar as famílias 

para nós, neste trabalho.  

Entrevistadora: Eu queria mais uma vez agradecer a disponibilidade, a sua 

colaboração e o seu contributo.  

Entrevistada: Obrigada também.  
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Anexo 1.4 Grelha de análise do conteúdo da entrevista à responsável pela gestão dos 

refeitórios escolares  

Categoria: Projeto PIPAS  

Indicador Unidade de Registo 

 

 

Motivo de implementação do projeto  

“O projeto PIPAS surgiu das nossas falhas 

relativamente aos refeitórios escolares (…) 

de verificar que as crianças rejeitavam 

imensos alimentos (…).”  

 

Existência de Mascotes 

“(…) por isso é que o PIPAS, as mascotes 

PIPAS representam exatamente esses 

alimentos, as frutas e os legumes.” 

 

 

Opinião dos professores 

“(…) Dos professores sim! Porque 

fazemos reuniões no final de cada período 

letivo e os professores acabam sempre por 

referir que eles não comem os legumes, ou 

que é muito difícil comer a sopa, mesmo 

bem confecionada.” 

 

 

 

 

 

Hábitos de alimentação saudável 

“Este projeto é basicamente estimular 

hábitos de alimentação saudável, é pelo 

menos as crianças ficarem a pensar e 

conseguirem dizer aos pais algumas vezes 

“não” (…) Conseguirem dizer aos pais que 

“eu quero um lanche mais saudável” “eu 

quero comer legumes” “eu já consigo 

comer salada” “na escola eu como alface” 

“já como a sopa toda na escola”. Pode ser 

também uma forma de educar os pais a 

terem mais algum cuidado (…) Se as 

crianças começarem a dizer não, porque 

querem mudar a alimentação pode ser uma 

ajuda (…) E isto é a grande missão deste 

projeto, que de facto as crianças comecem 

a pensar na questão da alimentação.” 

 

 

 

 

 

 

Intervenção de vários atores 

“(…) contei com a colaboração de todas as 

escolas, dos professores, das assistentes 

operacionais. Também fizemos reunião 

com a Associações de Pais, principalmente 

para os lanches ao meio da manha, para 

tentar motivar os outros pais (…) E com a 

Universidade Atlântica, com estagiárias do 

curso de Ciências da Nutrição que têm 

sido uma mais-valia. (…) Contando 

também que nós temos colegas que são 

designadas como tutoras e pronto, 

contamos sempre muito com elas porque 

visitam também várias vezes os refeitórios 
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escolares. Elas têm a função de fazer a 

articulação entre a escola, porque o 

Município da Amadora tem a gestão do 

parque escolar, portanto fazem a 

articulação entre a escola, e aquilo que a 

escola precisa e o acordo do Município. 

(…) Contamos sempre com o apoio da 

nossa nutricionista Municipal e é ela que 

valida a parte técnica, é ela que 

acompanha as nutricionistas (…) também 

temos os gráficos que trabalham a imagem 

e que construíram as mascotes. (…) com a 

UNISELF, nós contamos também 

nomeadamente nos concursos da fruta, do 

peixe e da sopa.” 

 

 

 

Nova valência dos refeitórios escolares 

“O projeto PIPAS veio dar uma nova 

valência dos refeitórios escolares, porque 

veio dar uma valência pedagógica, saiu um 

bocadinho daquilo que a autarquia faz que 

é a gestão dos refeitórios escolares, que é a 

gestão do espaço não é? (…) para agora.. 

vamos falar mesmo de alimentação 

saudável e vamos mudar hábitos de 

alimentação (…)” 

 

 

 

 

Duração do projeto  

“Este é o último ano do PIPAS. O PIPAS 

foi pensado para 4 anos. O objetivo era 

apanhar, embora comece a intervenção no 

pré-escolar, mas o objetivo era apanhar os 

4 anos letivos, do 1º ao 4º ano e ver 

alguma evolução por parte dos miúdos. 

Portanto este é o último ano (…) Depois 

será avaliado e eventualmente com 

continuidade mas com algumas alterações, 

da avaliação que fazemos do projeto e 

daquilo que consideramos que possa ser 

atividades que eles aderem melhor.” 

 

 

Dificuldades 

“a articulação com as escolas.. aquelas que 

não aderem tanto e que eu acho que 

deviam aderir muito mais e potenciar 

muito mais estas atividades, sem dúvida 

que podiam dar mais continuidade”. 

 

 

 

Momentos marcantes 

“Um momento marcante e que me marca 

sempre foi a primeira vez que os meninos 

olharam para o PIPAS, para aqueles 

bonecos gigantes.. e a surpresa, alguns 

com medo.. os mais pequeninos tinham 

medo e quando se despedem algumas 

escolas do PIPAS, como ficam eufóricos e 

como aderem. Acho que estes são os 
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momentos mais marcantes (…) É eles 

perguntarem se vem o PIPAS, se não vem 

o PIPAS e isto de facto é estimulante, é 

perceber que se está a fazer um trabalho 

que tem algum crédito, tem algum 

significado (…)” 

 

 

Categoria: Eixos de intervenção do projeto PIPAS  

Indicador Unidade de Registo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão dos refeitórios escolares 

“Gestão dos refeitórios escolares porque 

para as crianças terem bons hábitos 

alimentares também é preciso ter alguma 

calma nos refeitórios, dai a gestão. A 

gestão dos refeitórios escolares tem haver 

com algumas regras de comportamento e 

trabalhar essas regras em contexto de sala 

de aula, tem haver com estabelecer turnos, 

mesmo que os refeitórios tenham uma área 

grande, é importante que (…) almocem o 

número de alunos mais ou menos 

adequado (…) Porque é muito difícil (…) 

controlar (…) aqueles comportamentos 

porque eles estão num espaço social (…) E 

também não podemos proibir e fazer com 

que a refeição seja um ato de silêncio (…) 

e parte por ai minimizar um bocadinho o 

ambiente dos refeitórios escolares (…) 

Estabelecer regras, organizar os turnos, 

algumas escolas entraram em alguns 

projetos em que os alunos mais velhos 

tomam conta dos alunos mais novos ou 

havia um aluno, representante de cada 

turma que monitorizava o comportamento 

dos colegas e que escrevia no quadro umas 

bolinhas. Algumas assistentes 

operacionais também acabaram, numa das 

escolas, por monitorizar o comportamento 

dos alunos e depois isso era tudo para ser 

trabalhado na sala de aula”.  

 

 

 

 

 

 

“(…) Tem haver com a alimentação em si, 

(…) tem todas as atividades, desde os 

concursos das semanas temáticas, a 

pequeno-almoço saudável, a tentarmos 

monitorizar também em sala de aula os 

lanches que eles traziam de manha e tem 
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Estimular hábitos de alimentação 

saudável 

de facto haver com mudança de hábitos 

alimentares, promover hábitos de 

alimentação saudáveis (…) Comer a fruta, 

nem que seja metade da peça da fruta 

porque de facto, tem de comer todos os 

alimentos, nem que seja uma pequena 

quantidade. (…)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulação com a Família 

“Depois há a articulação com a família 

porque é a família que em casa, porque são 

os pais que dão a comida não é, que 

confecionam a comida ou que servem a 

comida, e por isso tentamos fazer 

inicialmente em cada agrupamento de 

escolas uma ação, e em cada agrupamento 

de escolas porque em cada escola a adesão 

dos pais é muito baixa e tentámos fazer 

ações de formação com a nossa 

nutricionista municipal, com a Dr. Maria 

Paes Vasconcelos, ações de formação 

sobre hábitos de alimentação saudáveis. 

Como essa adesão foi muito reduzida 

tentámos depois um projeto mais prático e 

que teve início no ano anterior e que é os 

Encontros de Pais e Filhos onde se cria 

dois grupos, o grupo dos pais e o grupo 

dos filhos, ambos tem uma acção de 

formação sobre a temática que estão a 

trabalhar e depois fazem a construção de 

um prato com alimentação saudável. Tudo 

também daquilo que estamos a trabalhar, 

ou das sopas ou das saladas.. e depois as 

crianças oferecem este prato aos pais. 

Teve alguma adesão, quer dizer era para 

todo o Município, teve uma adesão, por 

ser prático.. mas teve uma adesão 

favorável e acima de tudo eu acho que as 

pessoas gostaram muito, inclusive existem 

alguns encarregados de educação que 

perguntam quando é que se iniciam 

novamente estes encontros , portanto eu 

acho que sendo mais prático e sendo um 

momento de convívio entre os pais e os 

filhos e não havendo depois também a 

desculpa de “não sei onde é que hei de 

deixar os meus filhos” eles podem vir 

também e pode ser também um momento 

de partilha e quando eu digo que acho que 

é importante, cada vez mais.” 

 O último eixo, ainda falta o último, a 



Cátia Guerreiro, A Intervenção da Autarquia na Educação: O Papel da Câmara Municipal da Amadora 

na Gestão dos Refeitórios Escolares, IEUL, 2014 

 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulação com a Comunidade 

articulação com a Comunidade era porque 

queríamos abrir um bocado este conceito 

de alimentação saudável e queríamos 

partilhar isto com toda a comunidade em 

geral. O que nos permitiu este eixo e eu 

acho que foi interessante é que nós 

utilizamos o jogo da glória, que é um 

tabuleiro deslizante sobre hábitos de 

alimentação saudável e conseguimos 

perceber de facto, que as crianças do 

município da amadora, inclusive aquelas 

que estavam em escolas onde aparecia o 

projecto PIPAS sabiam responder a mais 

questões do que em relação a outras 

crianças dos outros municípios. Porque 

nos perguntávamos de facto, de onde é que 

eram, e fizemos desta forma não muito 

específica, mas por algumas questões 

conseguimos perceber de facto que as 

crianças do Município da Amadora 

acabam por estar e falar muito, 

independentemente se depois cumprem ou 

não, mas pelo menos acabam por ter 

interiorizado alguns conceitos. O que 

começa a ser um início, não é.” 

 

 

Categoria: Intervenção da Autarquia na Gestão dos refeitórios escolares  

Indicador Unidade de Registo 

 

 

 

 

 

 

Autarquia investe nos refeitórios 

escolares 

“A Autarquia empenha-se muito na gestão 

dos refeitórios escolares (…) são muito, 

muito monitorizados, de facto. Existe 

constantemente uma articulação com a 

empresa adjudicatária a dizer as alterações 

que devem ser feitas (…) E não é 

desprezado, em momento algum as visitas 

aos refeitórios escolares, a pesagem da 

comida, ler os rótulos, ver se a empresa e 

as funcionárias da empresa, se apresentam 

condições de higiene. Portanto eu acho 

que investe imenso (…) investe muito nos 

refeitórios enquanto espaço social e 

também pedagógico, que eu acho que aqui 

faz a diferença. Desde a gestão dos turnos, 

dos comportamentos, desde reunir com as 

escolas.. (…)”  

 “(…) Regularmente fazemos visitas para 
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Prestação de serviço de qualidade monitorizar a qualidade das refeições e 

dentro da qualidade das refeições também 

as capitações. No fundo aquilo que nós 

pretendemos é que a prestação de serviços 

tenha qualidade e portanto, surge esta 

avaliação constante de monitorização no 

terreno (…)” 

 

 

 

 

 

Monitorização  

“As visitas aos refeitórios, ver os turnos, 

pensar com os professores como alterar 

alguns comportamentos (…) Verificar se 

as ementas estão cumpridas, se não estão 

cumpridas, porque motivo há alteração. 

Perceber as quantidades adequadas (…) as 

ementas são monitorizadas também pela 

nossa nutricionista municipal, em que se 

tem o cuidado de não haver doces (…) a 

loiça, verificar sempre se existe a loiça 

suficiente se não existe (...)” 

 

 

 

 

 

 

Investimento 

“(…) e estamos a investir em fornos 

convectores para não haver fritos (…) e 

também para a comida ser menos calórica 

e mais saudável (…) Temos alguns 

refeitórios escolares que dividem o espaço, 

é um espaço polivalente, portanto é 

refeitório e depois funciona como ginásio 

e nesse caso também estamos a investir em 

mesas amovíveis que fecham para depois 

não haver sempre o trabalho e poder fazer-

se também uma boa higienização (…) é 

também outra situação em que estamos a 

investir para portanto, conseguir ter esses 

espaços mais abertos e que sejam mais 

facilmente utilizáveis”. 

 

Regras contempladas em caderno de 

encargos 

“As regras estão contempladas em caderno 

de encargos e o nosso caderno de encargos 

tem também as regras do Ministério de 

Educação, que estão legisladas e isso nós 

temos que cumprir”. 

 

 

 

Necessidade de implementar 

ações/projetos que garantam o correto 

funcionamento dos refeitórios escolares 

“É completamente imprescindível. 

Projetos, iniciativas, tutorias aos 

refeitórios, vistorias a ver se existem as 

condições de higienização, a ver se 

existem as condições de acondicionamento 

de alimentos, se eles são lavados da 

melhor forma, se são transportados 

também em condições adequadas. 

Completamente, até para prevenir 

acidentes que possam ocorrer. Sem 

dúvida, até é mais do que isso, é 
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imprescindível.” 

 

Categoria: Intervenção da Autarquia em Educação  

Indicador Unidade de Registo 

 

Autarquia preocupada 

“(…) Eu acho que a Autarquia da Amadora 

é de facto uma Autarquia preocupada que 

sempre se preocupou de facto, com a 

população. E acho que se vê isso olhando 

para o desenvolvimento que a Amadora 

tem tido, nos parques infantis, nisto tudo 

que investe, investe muito (...)” 

 

 

 

 

Requalificação do parque escolar 

(…)o investimento que fazem nas escolas, 

a colocação de quadros interativos, a 

requalificação dos espaços escolares, tudo 

isso de forma a promover um bom 

ambiente escolar e promover o 

desenvolvimento de infra-estruturas.. o 

desenvolvimento para se garantir uma boa 

educação, e nisso eu acho que o Município 

investe muito, de facto e todos anos faz 

requalificação do parque escolar”. 

 

 

 

 

 

 

Intervenção mais realista 

“Eu acho que, e posso comprovar isso na 

prática, há um grande ganho sem dúvida, 

porque o Município, e quando fica nos 

Ministérios.. os Ministérios estão longe, 

não é? E o Município tem a capacidade de 

ver o que se passa nele próprio e portanto, 

pode ter uma intervenção mais presente e 

mais realista (…) Ainda por cima o nosso 

Município tem esta facilidade (…) de 

vermos as coisas que vão acontecendo e de 

fazermos sempre esta avaliação e portanto 

eu acho que ganha-se tudo, ganha muito 

mais, porque é tudo mais próximo. Porque 

podemos ver na macro o que se passa no 

Município (…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Porque a alimentação é fundamental, não 

é? O nosso Município (…) é um Município 

com algumas características que nós 

conhecemos, de baixa escolaridade, 

famílias carenciadas (…) nós sabemos que 

algumas crianças vão de facto para a escola 

sem tomar o pequeno-almoço e isso não 

sendo da gestão dos refeitórios escolares e 

acabando por ser também, acaba sempre 

por encontrar formas também de colmatar 
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Gestão dos refeitórios escolares como 

área de intervenção prioritária 

 

estas situações e que passa por muitas 

vezes como a refeição é tão completa, 

muitas vezes as crianças não comem o pão 

e comem o pão ao inicio da manha. A fruta 

que nós damos ao lanche pode também não 

ser dada ao lanche e ser dada ao meio da 

manha ou quando a criança chega a escola, 

o que importa é tomar o pequeno-almoço 

(…) E pensando de facto nestas crianças 

que muitas vezes a única refeição quente 

que comem é na escola, claro que temos, 

enquanto Município, dedicar toda a nossa 

intervenção a estes miúdos e preocuparmo-

nos com estes miúdos e vermos o que 

podemos fazer. E de facto podemos fazer 

algumas coisas e isso, nós temos sempre 

em atenção. As escolas que estão 

localizadas em bairros mais complicados, 

uma das coisas que nós dizemos sempre à 

empresa é que ali repete-se o número de 

vezes que eles pretendam repetir. (…) 

denota-se de facto que há crianças que tem 

carência alimentar e portanto ai, nós temos 

mais atenção. Os pratos têm de ser melhor 

servidos, as capitações muitas vezes são 

maiores e isto é ponto assente, sempre. E 

por isso ser uma área, de facto, de 

intervenção prioritária também.” 
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Anexo 1.5 Guião da entrevista realizada à Chefe da Divisão de Intervenção Educativa  

Objetivo geral: Conhecer a opinião da entrevistada sobre a intervenção da CMA em 

matéria de educação, particularmente no domínio da gestão dos refeitórios escolares  

 

Objetivos específicos:  

 Conhecer a opinião da chefe da DIE relativamente à evolução das competências 

educacionais dos municípios  

 Compreender a relevância da gestão dos refeitórios escolares nas competências da 

autarquia  

 Compreender como é que a Divisão de Intervenção Educativa e o Gabinete de 

Apoio à Família organizam o trabalho relativo à gestão dos refeitórios escolares  

Blocos Objetivos Questões 

 

 

 

Legitimação da 

entrevista 

 

 Apresentar as 

finalidades e os 

objetivos da 

investigação  

 

 Obter autorização para 

a gravação da 

entrevista  
 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção da 

autarquia em 

educação 

 

 
 

 

 Conhecer a opinião da 

entrevistada 

relativamente à 

evolução das 

competências 

educacionais dos 

municípios  

 

 Conhecer quais as 

áreas de intervenção 

prioritárias da 

autarquia na educação 

 

 Compreender em que 

medida a gestão dos 

refeitórios escolares 

 

 

 Qual a sua opinião relativamente à 

crescente intervenção das autarquias na 

educação?  

 Que intervenções da Câmara 

Municipal são consideradas 

prioritárias? 
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assume relevância nas 

competências da 

autarquia 

 

 

 

 

 

Intervenção da 

autarquia na 

gestão dos 

refeitórios 

escolares 

 

 Caracterizar a 

intervenção da 

autarquia na gestão 

dos refeitórios 

escolares  

 

 

 

 Como caracteriza a intervenção da 

autarquia na gestão dos refeitórios 

escolares?  

 

 Como é que a gestão dos 

refeitórios escolares constitui uma área 

de intervenção prioritária da Câmara 

Municipal da Amadora? 

 Como interpreta a existência do 

projeto PIPAS no cumprimento das 

competências das autarquias?  

 Considera que existe necessidade 

de implementar ações/projetos ou 

medidas que garantam o correto 

funcionamento dos refeitórios 

escolares? 

 

 Na sua opinião, a CMA aposta em 

projetos/iniciativas desta índole?  
 

 

 

 

Organização do 

Departamento de 

Educação e 

Desenvolvimento 

Sociocultural 

 

 

 

 

 

 

 Compreender como a 

Divisão de Intervenção 

Educativa trabalha em 

conjunto com a 

Divisão de Intervenção 

social no âmbito do 

projeto PIPAS 

 

 

 Embora o projeto PIPAS seja da 

responsabilidade do Gabinete de Apoio 

à Família, como é que a Divisão de 

Intervenção Educativa trabalha no 

sentido da gestão dos refeitórios 

escolares?  

 

 Neste sentido, como é coordenado 

o trabalho dos técnicos superiores?  

 

 Quando é necessário tomar uma 

decisão, quais as pessoas que estão 

envolvidas?  

 

 

 

Agradecimento ao 

entrevistado  

 

 Saber se a entrevistada 

gostaria de acrescentar 

mais alguns aspetos 

que considera 

relevantes 

 

 Agradecer a sua 

colaboração   

 

 Que outros aspetos considera 

relevantes e que gostaria de 

acrescentar?  
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Anexo 1.6 Entrevista à Chefe da Divisão de Intervenção Educativa  

Entrevistadora: Vamos então começar a entrevista. Antes de mais gostaria de 

agradecer a sua disponibilidade. Esta entrevista tem como principal objetivo perceber 

como é feita a gestão dos refeitórios escolares e aqui também um pouco como carateriza 

a articulação que é feita entre o GAF e a DIE, mais propriamente no que diz respeito às 

técnicas de cada uma destas divisões. Vamos então começar? 

Entrevistadora: Qual a sua opinião relativamente à crescente intervenção das 

autarquias na Educação? 

Entrevistada: Na minha opinião pessoal, e enquanto técnica desta autarquia é que tem 

sido uma mais-valia. Acho que o poder local está muito mais próximo das escolas, 

consegue ter uma visão muito mais coerente e assertiva relativamente ao território e à 

forma como deve organiza-lo. Identifica as suas potencialidades, as suas fragilidades e 

por isso entende que esta crescente descentralização de competências para os 

municípios é o caminho que se deve seguir. A Amadora, em concreto a Câmara 

Municipal da Amadora também aceitou de bom grado esse desafio, tanto é que tem um 

acordo de execução com o ministério da educação, na área dos recursos humanos das 

AEC’s e da gestão de alguns edifícios escolares do 2º e 3º ciclo e eu acho que se 

viessem mais competências, também estaríamos disponíveis para analisa-las e assumi-

las. Portanto, acho que é o caminho, acho que faz muito mais sentido.  

Entrevistadora: Que intervenções da Câmara Municipal da Amadora são consideradas 

prioritárias na área da Educação?  

Entrevistada: Falando aqui na área da Divisão de Intervenção Educativa em concreto, 

nós temos identificado aqui três eixos. Já foi em tempos a requalificação do parque 

escolar, neste momento estabilizamos, portanto temos todo o parque escolar 

requalificado, temos refeitórios escolares que foi um dos principais motores dessa 

reorganização, tinha a ver com as questões do pré-escolar, portanto o aumento do 

número de salas e tinha a ver com a questão do refeitório escolar e haver possibilidade 

de confeção local na maioria dos edifícios escolares e não só, e também a questão da 

alteração dos regimes duplos normais. Portanto, antes as escolas funcionavam das oito à 

uma, depois voltavam a encher salas da uma às seis da tarde e com esta requalificação, 

portanto os objetivos principais foram normalizar o seu funcionamento. Conquistada 
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esta etapa, eu acho que a Câmara neste momento, a autarquia pretende alcançar novos 

desafios, quer com a rede Escxel, quer com o CQEP, muito na linha daquilo que é 

qualificar aquilo o que se oferece lá dentro. A autarquia não tem competência na área 

pedagógica, mas é parceira fundamental do ministério e dos agrupamentos de escola, e é 

nessa qualidade que entende que deve ser uma mais-valia nesta análise e nesta 

intervenção mais estreita, naquilo que é os resultados escolares, o insucesso, o abandono 

e todas estas áreas. Já teve também a par da requalificação, tem tentado pelo menos 

trabalhar alguns projetos que se consideram ser instrumentos privilegiados para as 

escolas trabalharem algumas questões, nomeadamente a Orquestra Geração para a 

questão dos comportamentos, o Instituto do Judo ou mesmo a requalificação das 

bibliotecas. Mas falta mais qualquer coisa, e é isso que nós estamos a tentar desbravar 

com a rede Escxel, tentarmos entrar naquilo que é a fragilidade na área das 

aprendizagens escolares e poder ser parceiro ativo e fazer investimento nesta área, quer 

seja nessa, quer seja na oferta formativa para qualificar e oferecer mais e melhor. 

Entrevistadora: Como carateriza a intervenção da autarquia na gestão dos refeitórios 

escolares?  

Entrevistadora: Fundamental. Aliás se não fosse.. A intervenção da autarquia teve que 

ser essa. A única hipótese de termos regime normal é porque temos refeitórios 

escolares. A organização da escola foi pensada porque temos refeitórios escolares e os 

pais não precisam de ir buscar os seus filhos para irem almoçar em casa. Os refeitórios 

acabam por ser um eixo que nos permite ver a escola organizada como está, uma escola 

a tempo inteiro. E foi com esse pressuposto que houve um investimento, e continua a 

haver nessa área.    

Entrevistada: Como é que a gestão dos refeitórios escolares constitui uma área de 

intervenção prioritária da Câmara Municipal da Amadora?  

Entrevistada: Pelas razoes que disse ainda agora. Eu acho que se mistura um 

bocadinho a minha resposta anterior com essa. Efetivamente porque tinha que organizar 

as escolas, tinha que se considerar uma escola a tempo inteiro que respondesse em pleno 

às famílias e só existindo refeitórios é que isso é possível.  
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Entrevistadora: E mais propriamente no que diz respeito ao facto de se estar a prestar 

um serviço que corresponde ao fornecimento de uma refeição. Que poderá ser, ou não, a 

única refeição completa do dia..  

Entrevistada: Aliás, é um dos princípios e a par disso vieram os lanches. Também a 

propósito dessa questão, foi com o aumento da escola a tempo inteiro e de termos 

alunos em permanência das oito às sete da noite que houve necessidade também de 

começarmos com a questão dos lanches. Precisamente porque a maioria dos alunos não 

trazia sequer lanche de casa e sim, na área social é fundamental esta resposta. 

Entrevistadora: Como interpreta a existência do projeto PIPAS no cumprimento das 

competências das autarquias?  

Entrevistada: O PIPAS é o para além do bife e para além do prato, daquilo que está 

assegurado. O PIPAS é tratarmos da parte do saber estar. Saber estar socialmente 

naquele ato que é a refeição. Nós entendemos que os momentos do refeitório, e como 

estava a dizer e muito bem, não só respondeu a esta forma de organização de escola, 

mas obviamente têm uma forte preocupação de cariz social. É inerente, não estava a 

falar dela porque entendo que é inerente, obviamente que é ai que tudo começa. E 

precisamente porque temos uma população carenciada e que necessita bastante deste 

apoio. O PIPAS é o para além de, obviamente que.. a escola está dividida em momentos 

formais e momentos informais. Entendemos que o refeitório, o espaço dos recreios ou 

uma biblioteca são momentos informais de aprendizagem e nesse contexto, de ser um 

momento informal de aprendizagem, de ser uma forte componente social é que achamos 

que o PIPAS é a cereja no topo do bolo. Ou seja, é nesse momento que os miúdos 

também tem de saber estar naquele espaço de refeitório, poder aproveitar a trabalhar 

outras competências nas famílias, nomeadamente as questões da nutrição, da 

alimentação mais saudável, que temos imensos problemas ao nível da obesidade e tudo 

mais, e portanto, através deste refeitório nós conseguimos trabalhar todas estas questões 

com o projeto PIPAS e é essencial não ficar só com o fornecimento do prato e do bife 

que estava alcançado. É quase, aquilo que eu disse á pouco, começámos por nos 

preocupar com o que era requalificar edifícios e criar as condições e agora que isso é um 

normativo e que corre por si só, então vamos trabalhar e qualificar aquilo que se passa 

lá dentro. E o PIPAS é principalmente trabalhar o que se passa lá dentro, é fazer mais.   
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Entrevistadora: Na sua opinião a Câmara Municipal da Amadora aposta em projetos 

desta índole, como é exemplo o projeto PIPAS? 

Entrevistada: Sim, aposta.  

Entrevistadora: Quando se apresenta a proposta de um projeto à partida é aceite? Ou já 

fazemos aquilo a que somos obrigados, não vamos fazer mais nada..  

Entrevistada: Não, a Câmara, de todo, não se limita às suas competências, vai muito 

para além disso. Agora obviamente que indo muito para além disso, também tem que 

nortear os seus objetivos e tem que deixar entrar tudo aquilo que complementa aquilo 

que entende ser o seu caminho e a sua prioridade. E isso carece de muita avaliação, 

porque projetos já há imensos e há imensa gente que procura a câmara para implementar 

diversas atividades, mas acho que é esse o caminho, é isso que fazemos, vamos muito 

além das competências da Câmara.  

Entrevistadora: Embora o projeto PIPAS seja da responsabilidade do GAF, como é 

que a DIE trabalha no sentido da gestão dos refeitórios escolares? 

Entrevistada: A Divisão de Intervenção Educativa tem sob a sua responsabilidade a 

organização do trabalho das tutorias, e as tutorias não fazem mais que ser o rosto da 

Câmara, e aquilo que são os diversos serviços da Câmara, nomeadamente o GAF. E 

portanto, cabe aos tutores fazer toda essa articulação ao nível dos refeitórios e outras 

áreas, de pessoal etc, mas essencialmente neste apoio, nesta verificação dos refeitórios, 

nesta ponte entre aquilo que se passa na escola e trazer para a Câmara, como também 

acompanhar projetos. O tutor também quase que fica.. elege o seu agrupamento em tudo 

o que são atividades que ocorram, direcionadas àquela escola, seja que de divisão for, o 

tutor acompanha. Portanto é esta a relação estreita que tem com o GAF e nesta área dos 

refeitórios. 

Entrevistadora: Neste sentido, como é coordenado o trabalho dos técnicos superiores? 

Entrevistada: Como assim? 

Entrevistadora: As tutoras vão às escolas e vêm de lá, têm uma informação e depois 

como é tratada essa informação, o que é que se faz?  
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Entrevistada: A orientação que é dada aqui é que deve haver report da situação de 

imediato aos serviços competentes e deve-se acompanhar a sua resolução até ao fim. O 

tutor deve reportar, deve-se implicar na resolução e acompanhar a resolução. É esta a 

orientação que se dá, obviamente que pelo meio há imensos constrangimentos e nem 

sempre acontece assim. Não estamos aqui a falar de questões pessoais, mas estamos a 

falar de excesso de volume às vezes de trabalho numa determinada altura, que não 

permite a verificação daquela situação até ficar solucionada. Mas acreditamos que a 

partir do momento em que também se faz report, em que é articulado quem é que 

resolve o quê, que isso também está previamente estabelecido e acordado entre a DIE e 

o GAF, não fica nada por se resolver.  

Entrevistadora: E mais aqui, no que diz respeito às tarefas, às atividades que são 

realizadas pelas técnicas, como é que é coordenado o trabalho? Há tarefas que são 

distribuídas e que já estão definidas para determinadas técnicas? Como é que é feita esta 

coordenação do trabalho?  

Entrevistada: Nós tentamos aqui.. cada técnico para além das tutorias, desenvolve uma 

iniciativa, acompanha uma iniciativa e terá também a seu cargo a responsabilidade do 

desenvolvimento de determinados projetos. E quando eu falo em iniciativas ou projetos, 

falo em questões de continuidade no tempo. Há situações que têm um momento 

específico em que acontecem, e portanto todo o trabalho está concentrado no 

imediatamente antes e um bocadinho após finalizar determinada atividade. Vamos agora 

ver, por exemplo, o AmadoraEduca, que é aquela que é mais densa em termos de 

organização porque também o tempo em que acontece, são cinco dias intensos com 

escolas e alunos, e famílias e portanto é uma atividade que necessita começar a ser 

organizada ai com dois, três meses de antecedência, até duas, três semanas depois ainda 

se está a finalizar, mas é concentrada no tempo. Ao passo que por exemplo, a técnica 

que é a Marisa Vaz que tem essa atividade, e tem também a central de matriculas. A 

central de matrículas tem de ser monitorizada ao longo do ano todo, ou o portal. 

Portanto, todos os técnicos têm para além das suas tarefas de tutoria, à exceção da Dr.ª. 

Cecília Neves que veio muito para o trabalho direto com as bibliotecas escolares e só 

ela que trabalha com as bibliotecas escolares e tem toda essa responsabilidade, portanto 

não ficou com tutoria nenhuma. Todas as restantes têm o trabalho de desenvolver 

projetos, ações e as tutorias. O trabalho é organizado, tendo em conta tudo aquilo que 
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nos chega, é direcionado para alguém que esteja a trabalhar na área, se surgir algum 

projeto ao nível das necessidades educativas especiais é sempre direcionado para a Dr.ª. 

Teresa Andr ou outras atividades assim, estamos assim divididas. Eu também tento que 

não se concentrem atividades pontuais no mesmo tempo, ou seja, se há determinado 

técnico que está responsável pela festa de finalistas e se houver outra atividade a 

acontecer naquele momento, tento que não seja o mesmo a fazer, portanto tem que 

haver uma excelente gestão dos recursos humanos e dos tempos de cada um, para não 

nos andarmos todos a atropelar. As reuniões de equipa são essenciais para em 

determinado momento todos nós sentirmos que temos de parar e temos de partilhar com 

os restantes o que estamos a fazer e estarmos também disponíveis para ouvir algumas 

opiniões de uns e outros. As reuniões pontuais tentamos que sejam, que aconteçam no 

tempo, mas depois também respondemos aquilo que são as necessidades do momento. 

O AmadoraEduca se calhar, agora que vem ai, tem de haver mais disponibilidade para 

se falar mais concretamente sobre essas atividades e todos os outros elementos da 

equipa se mobilizam para esta atividade. Vai toda a gente interferir, apesar de a 

organização só estar na cabeça de um ou dois, mas é assim que tentamos rentabilizar. 

Agora o trabalho é de todos, a equipa somos todos e tudo o que acontece aqui dentro diz 

respeito a toda a gente e envolve toda a gente, apesar de em determinadas alturas e por 

uma questão de otimização de recursos tem que ser alguém a dar a cara e a 

responsabilizar-se em primeira linha.  

Entrevistadora: Voltando um pouco novamente à ação dos refeitórios escolares, 

quando é necessário tomar uma decisão neste campo, quais são as pessoas que estão 

envolvidas? 

Entrevistada: Tomar uma decisão? Não te sei responder me concreto, se calhar a Dr.ª. 

Manuela Nogueira responderia muito melhor a isso.. se houver alguma decisão que 

envolva uma alteração profunda nesse processo, com certeza que será o diretor de 

Departamento com a Sr. Vereadora, com a Dr.ª Manuela Nogueira e eventualmente se 

acharem pertinente consultarão alguns chefes de divisão relativamente a essa mudança, 

e a mim em concreto, por ser da área da Educação. O que sentimos e o que acontece 

normalmente e necessariamente é que quando há determinada alteração na rede Escxel 

ou no CQEP, também a Dr.ª Manuela Nogueira, foi partilhado com ela esta nova 

dinâmica. E o mesmo aconteceria de certeza se fosse na área dos refeitórios. Em 
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concreto, na área dela o que me dá a entender é que deve ser a Dr.ª Carmo Relvas que é 

responsável pela área, que deverá ser partilhado com ela, mas isso é uma questão dentro 

da área da divisão que eu não vou estar a responder.  

Entrevistadora: Que outros aspetos considera relevantes e que gostaria de acrescentar? 

Entrevistada: Ora, gostamos de trabalhar todos e o que eu acho importante é que as 

pessoas percebam que a área da Educação é um mundo. Quero dizer que também temos 

limites e sabemos muito bem para onde queremos ir. Partilhamos responsabilidades 

com os agrupamentos e com o Ministério da Educação e é muito importante que nós 

saibamos a nossa posição e que não extravasemos também para áreas de competências 

que não são nossas e que nos dispersemos por essas, sem avaliar em concreto onde 

queremos chegar. Mas é um gosto e acho que é fundamental para este trabalho.  

Entrevistadora: Terminamos assim a entrevista, queria mais uma vez agradecer a sua 

disponibilidade e o seu contributo para este trabalho.  

Entrevistada: Obrigada eu.  
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Anexo 1.7 Grelha de análise do conteúdo da entrevista à Chefe da Divisão de 

Intervenção Educativa 

Categoria: Intervenção da Autarquia em Educação  

Indicador Unidade de Registo 

 

 

 

 

 

 

 

Proximidade do poder local às escolas  

“Na minha opinião pessoal, e enquanto 

técnica desta autarquia é que tem sido uma 

mais-valia. Acho que o poder local está 

muito mais próximo das escolas, consegue 

ter uma visão muito mais coerente e 

assertiva relativamente ao território e à 

forma como deve organiza-lo. Identifica as 

suas potencialidades, as suas fragilidades e 

por isso entende que esta crescente 

descentralização de competências para os 

municípios é o caminho que se deve 

seguir. A Amadora, em concreto a Câmara 

Municipal da Amadora também aceitou de 

bom grado esse desafio, tanto é que tem 

um acordo de execução com o ministério 

da educação, na área dos recursos 

humanos das AEC’s e da gestão de alguns 

edifícios escolares do 2º e 3º ciclo e eu 

acho que se viessem mais competências, 

também estaríamos disponíveis para 

analisa-las e assumi-las. Portanto, acho 

que é o caminho, acho que faz muito mais 

sentido.” 

 

 

 

 

 

 

Áreas de Intervenção Prioritária  

“Falando aqui na área da Divisão de 

Intervenção Educativa em concreto, nós 

temos identificado aqui três eixos. Já foi 

em tempos a requalificação do parque 

escolar, neste momento estabilizamos, 

portanto temos todo o parque escolar 

requalificado, temos refeitórios escolares 

que foi um dos principais motores dessa 

reorganização, tinha a ver com as questões 

do pré-escolar, portanto o aumento do 

número de salas e tinha a ver com a 

questão do refeitório escolar e haver 

possibilidade de confeção local na maioria 

dos edifícios escolares e não só, e também 

a questão da alteração dos regimes duplos 

normais. Portanto, antes as escolas 

funcionavam das oito à uma, depois 

voltavam a encher salas da uma às seis da 

tarde e com esta requalificação, portanto 
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os objetivos principais foram normalizar o 

seu funcionamento. Conquistada esta 

etapa, eu acho que a Câmara neste 

momento, a autarquia pretende alcançar 

novos desafios, quer com a rede Escxel, 

quer com o CQEP, muito na linha daquilo 

que é qualificar aquilo o que se oferece lá 

dentro. A autarquia não tem competência 

na área pedagógica, mas é parceira 

fundamental do Ministério e dos 

Agrupamentos de Escolas, e é nessa 

qualidade que entende que deve ser uma 

mais-valia nesta análise e nesta 

intervenção mais estreita, naquilo que é os 

resultados escolares, o insucesso, o 

abandono e todas estas áreas. Já teve 

também a par da requalificação, tem 

tentado pelo menos trabalhar alguns 

projetos que se consideram ser 

instrumentos privilegiados para as escolas 

trabalharem algumas questões, 

nomeadamente a Orquestra Geração para a 

questão dos comportamentos, o Instituto 

do Judo ou mesmo a requalificação das 

bibliotecas. Mas falta mais qualquer coisa, 

e é isso que nós estamos a tentar desbravar 

com a rede Escxel, tentarmos entrar 

naquilo que é a fragilidade na área das 

aprendizagens escolares e poder ser 

parceiro ativo e fazer investimento nesta 

área, quer seja nessa, quer seja na oferta 

formativa para qualificar e oferecer mais e 

melhor.” 

 

Categoria: Intervenção da autarquia na gestão dos refeitórios escolares 

Indicador Unidade de Registo 

 

 

Intervenção da autarquia considerada 

como fundamental  

“Fundamental. Aliás se não fosse.. A 

intervenção da autarquia teve que ser essa. 

A única hipótese de termos regime normal 

é porque temos refeitórios escolares. A 

organização da escola foi pensada porque 

temos refeitórios escolares e os pais não 

precisam de ir buscar os seus filhos para 

irem almoçar em casa. Os refeitórios 

acabam por ser um eixo que nos permite 

ver a escola organizada como está, uma 
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escola a tempo inteiro. E foi com esse 

pressuposto que houve um investimento, e 

continua a haver nessa área.”    

 

 

 

Área de intervenção prioritária  

“Efetivamente porque tinha que organizar 

as escolas, tinha que se considerar uma 

escola a tempo inteiro que respondesse em 

pleno às famílias e só existindo refeitórios 

é que isso é possível(…) Também a 

propósito dessa questão, foi com o 

aumento da escola a tempo inteiro e de 

termos alunos em permanência das oito às 

sete da noite que houve necessidade 

também de começarmos com a questão 

dos lanches. Precisamente porque a 

maioria dos alunos não trazia sequer 

lanche de casa e sim, na área social é 

fundamental esta resposta.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto PIPAS  

“O PIPAS é o para além do bife e para 

além do prato, daquilo que está 

assegurado. O PIPAS é tratarmos da parte 

do saber estar. Saber estar socialmente 

naquele ato que é a refeição. Nós 

entendemos que os momentos do 

refeitório, e como estava a dizer e muito 

bem, não só respondeu a esta forma de 

organização de escola, mas obviamente 

têm uma forte preocupação de cariz social. 

É inerente, não estava a falar dela porque 

entendo que é inerente, obviamente que é 

ai que tudo começa. E precisamente 

porque temos uma população carenciada e 

que necessita bastante deste apoio. O 

PIPAS é o para além de, obviamente que.. 

a escola está dividida em momentos 

formais e momentos informais. 

Entendemos que o refeitório, o espaço dos 

recreios ou uma biblioteca são momentos 

informais de aprendizagem e nesse 

contexto, de ser um momento informal de 

aprendizagem, de ser uma forte 

componente social é que achamos que o 

PIPAS é a cereja no topo do bolo. Ou seja, 

é nesse momento que os miúdos também 

tem de saber estar naquele espaço de 

refeitório, poder aproveitar a trabalhar 

outras competências nas famílias, 

nomeadamente as questões da nutrição, da 

alimentação mais saudável, que temos 

imensos problemas ao nível da obesidade 
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e tudo mais, e portanto, através deste 

refeitório nós conseguimos trabalhar todas 

estas questões com o projeto PIPAS e é 

essencial não ficar só com o fornecimento 

do prato e do bife que estava alcançado.” 

É quase, aquilo que eu disse á pouco, 

começámos por nos preocupar com o que 

era requalificar edifícios e criar as 

condições e agora que isso é um normativo 

e que corre por si só, então vamos 

trabalhar e qualificar aquilo que se passa lá 

dentro. E o PIPAS é principalmente 

trabalhar o que se passa lá dentro, é fazer 

mais.” 

 

 

 

 

Aposta em projetos que excedem as 

competências da Autarquia   

“Sim, aposta. (…) a Câmara, de todo, não 

se limita às suas competências, vai muito 

para além disso. Agora obviamente que 

indo muito para além disso, também tem 

que nortear os seus objetivos e tem que 

deixar entrar tudo aquilo que complementa 

aquilo que entende ser o seu caminho e a 

sua prioridade. E isso carece de muita 

avaliação, porque projetos já há imensos e 

há imensa gente que procura a câmara para 

implementar diversas atividades, mas acho 

que é esse o caminho, é isso que fazemos, 

vamos muito além das competências da 

Câmara.” 

 

Categoria: Organização do Departamento de Educação e Desenvolvimento 

Sociocultural 

Indicador Unidade de Registo 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorias 

“A Divisão de Intervenção Educativa tem 

sob a sua responsabilidade a organização 

do trabalho das tutorias, e as tutorias não 

fazem mais que ser o rosto da Câmara, e 

aquilo que são os diversos serviços da 

Câmara, nomeadamente o GAF. E 

portanto, cabe aos tutores fazer toda essa 

articulação ao nível dos refeitórios e outras 

áreas, de pessoal etc, mas essencialmente 

neste apoio, nesta verificação dos 

refeitórios, nesta ponte entre aquilo que se 

passa na escola e trazer para a Câmara, 

como também acompanhar projetos. O 

tutor também quase que fica.. elege o seu 
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agrupamento em tudo o que são atividades 

que ocorram, direcionadas àquela escola, 

seja que de divisão for, o tutor acompanha. 

Portanto é esta a relação estreita que tem 

com o GAF e nesta área dos refeitórios.” 

 

 

 

 

 

Articulação com outros serviços  

“A orientação que é dada aqui é que deve 

haver report da situação de imediato aos 

serviços competentes e deve-se 

acompanhar a sua resolução até ao fim. O 

tutor deve reportar, deve-se implicar na 

resolução e acompanhar a resolução. É 

esta a orientação que se dá, obviamente 

que pelo meio há imensos 

constrangimentos e nem sempre acontece 

assim. Não estamos aqui a falar de 

questões pessoais, mas estamos a falar de 

excesso de volume às vezes de trabalho 

numa determinada altura, que não permite 

a verificação daquela situação até ficar 

solucionada. Mas acreditamos que a partir 

do momento em que também se faz report, 

em que é articulado quem é que resolve o 

quê, que isso também está previamente 

estabelecido e acordado entre a DIE e o 

GAF, não fica nada por se resolver.” 

 

 

 

 

 

 

Distribuição de tarefas  

“Nós tentamos aqui.. cada técnico para 

além das tutorias, desenvolve uma 

iniciativa, acompanha uma iniciativa e terá 

também a seu cargo a responsabilidade do 

desenvolvimento de determinados 

projetos. E quando eu falo em iniciativas 

ou projetos, falo em questões de 

continuidade no tempo. Há situações que 

têm um momento específico em que 

acontecem, e portanto todo o trabalho está 

concentrado no imediatamente antes e um 

bocadinho após finalizar determinada 

atividade. Vamos agora ver, por exemplo, 

o AmadoraEduca, que é aquela que é mais 

densa em termos de organização porque 

também o tempo em que acontece, são 

cinco dias intensos com escolas e alunos, e 

famílias e portanto é uma atividade que 

necessita começar a ser organizada ai com 

dois, três meses de antecedência, até duas, 

três semanas depois ainda se está a 

finalizar, mas é concentrada no tempo. Ao 

passo que por exemplo, a técnica que é a 

Marisa Vaz que tem essa atividade, e tem 
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também a central de matriculas. A central 

de matrículas tem de ser monitorizada ao 

longo do ano todo, ou o portal. Portanto, 

todos os técnicos têm para além das suas 

tarefas de tutoria, à exceção da Dr.ª. 

Cecília Neves que veio muito para o 

trabalho direto com as bibliotecas 

escolares e só ela que trabalha com as 

bibliotecas escolares e tem toda essa 

responsabilidade, portanto não ficou com 

tutoria nenhuma. Todas as restantes têm o 

trabalho de desenvolver projetos, ações e 

as tutorias. O trabalho é organizado, tendo 

em conta tudo aquilo que nos chega, é 

direcionado para alguém que esteja a 

trabalhar na área, se surgir algum projeto 

ao nível das necessidades educativas 

especiais é sempre direcionado para a Dr.ª. 

Teresa André ou outras atividades assim, 

estamos assim divididas. Eu também tento 

que não se concentrem atividades pontuais 

no mesmo tempo, ou seja, se há 

determinado técnico que está responsável 

pela festa de finalistas e se houver outra 

atividade a acontecer naquele momento, 

tento que não seja o mesmo a fazer, 

portanto tem que haver uma excelente 

gestão dos recursos humanos e dos tempos 

de cada um, para não nos andarmos todos 

a atropelar. (…) O AmadoraEduca se 

calhar, agora que vem ai, tem de haver 

mais disponibilidade para se falar mais 

concretamente sobre essas atividades e 

todos os outros elementos da equipa se 

mobilizam para esta atividade. Vai toda a 

gente interferir, apesar de a organização só 

estar na cabeça de um ou dois, mas é 

assim que tentamos rentabilizar. Agora o 

trabalho é de todos, a equipa somos todos 

e tudo o que acontece aqui dentro diz 

respeito a toda a gente e envolve toda a 

gente, apesar de em determinadas alturas e 

por uma questão de otimização de recursos 

tem que ser alguém a dar a cara e a 

responsabilizar-se em primeira linha.” 

 

 

Reuniões de equipa  

“As reuniões de equipa são essenciais para 

em determinado momento todos nós 

sentirmos que temos de parar e temos de 

partilhar com os restantes o que estamos a 
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fazer e estarmos também disponíveis para 

ouvir algumas opiniões de uns e outros. As 

reuniões pontuais tentamos que sejam, que 

aconteçam no tempo, mas depois também 

respondemos aquilo que são as 

necessidades do momento.” 
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Anexo 1.8 Guião da entrevista realizada à Chefe do Gabinete de Apoio à Família  

Objetivo geral: Conhecer a opinião da entrevistada sobre a intervenção da CMA em 

matéria de educação, particularmente no domínio da gestão dos refeitórios escolares  

 

Objetivos específicos:  

 Conhecer a opinião da chefe do GAF relativamente à evolução das competências 

educacionais dos municípios  

 Compreender como é feita a gestão dos refeitórios escolares  

 Compreender a relevância da gestão dos refeitórios escolares nas competências da 

autarquia  

 Compreender como a Divisão de Intervenção Educativa trabalha em conjunto com 

o Gabinete de Apoio à Família no âmbito do projeto PIPAS 

Blocos Objetivos Questões 

 

 

 

Legitimação da 

entrevista 

 

 Apresentar as 

finalidades e os 

objetivos da 

investigação  

 

 Obter autorização para 

a gravação da 

entrevista  
 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção da 

autarquia em 

educação 

 

 
 

 

 Conhecer a opinião da 

entrevistada 

relativamente à 

evolução das 

competências 

educacionais dos 

municípios  

 

 Conhecer quais as 

áreas de intervenção 

prioritárias da 

autarquia na educação 

 

 Compreender em que 

medida a gestão dos 

 

 

 Qual a sua opinião relativamente à 

crescente intervenção das autarquias na 

educação?  

 Que intervenções da Câmara 

Municipal são consideradas 

prioritárias? 
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refeitórios escolares 

assume relevância nas 

competências da 

autarquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção da 

autarquia na 

gestão dos 

refeitórios 

escolares 

 

 Caracterizar a 

intervenção da 

autarquia na gestão 

dos refeitórios 

escolares  
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Anexo 1.9 Entrevista à Chefe do Gabinete de Apoio à Família  

Entrevistadora: Bom dia. Antes de mais gostaria de agradecer a sua disponibilidade. 

Esta entrevista tem então como objetivo perceber como é feita a gestão dos refeitórios 

escolares. Gostaria primeiramente de saber qual a sua opinião relativamente à crescente 

intervenção das autarquias na educação.  

Entrevistada: Olá Cátia, bom dia. Muito bem, vamos lá então começar, como se 

costuma dizer, pelo princípio. Tudo isto tem uma história, não é? E a história começa 

quando há necessidade de fazermos a integração de cada vez mais crianças e 

nomeadamente com a implementação do jardim-de-infância da rede pública como 

ensino também, que é, digamos não obrigatório, mas que começa a ter uma intervenção 

grande na vida escolar das crianças. Por volta do ano 1998/99 há de fato um boom 

grande na Amadora, porque há necessidade de se fazer a requalificação nas salas de pré-

escolar e consequentemente temos de ajustar o jardim-de-infância com o horário da 

refeição e o horário dos pais trabalhadores, neste sentido todo. Também a legislação nos 

obriga porque é competência da Câmara, nós termos para além do apetrechamento e 

para além do mobiliário adequado, para além das condições necessárias para que as 

escolas tenham as devidas comodidades para as crianças, era obrigatório e começa a ser 

um ponto que nós temos que ser muito cautelosos relativamente aos refeitórios 

escolares. Queria-lhe também dizer, ainda propriamente antes de entrarmos nesta 

temática, que é aquela que nos diz respeito, que a Amadora acabou por crescer muito 

em termos de sala de aula, em termos de qualificação de escola e em termos de salas de 

jardim de infância. Cresceu digamos de 8 ou 9 salas de aula no 1º ano da rede pública, 

para as atuais 76, com vista a abrir agora uma no próximo ano letivo, que será na EB1 

Alice Leite, portanto ali na zona de Alfornelos, na freguesia da Encosta do Sol. E para 

além de todas estas dinâmicas, tivemos de apetrechar também as cozinhas e os 

refeitórios escolares. Inicialmente não havia cozinhas, ou aquelas que estavam 

construídas de raiz nas escolas e eram de facto muito poucas. O pessoal começa por ser 

o pessoal municipal, algumas cozinheiras. A implementação da alimentação nas escolas 

foi um projeto, não aconteceu todo ao mesmo tempo, como era óbvio, nem nós nem 

nenhum Concelho teria essa capacidade, e depois foi obrigatório. Portanto recorremos 

sempre a concursos públicos e havia escolas que tinham caterings, havia bastantes 

escolas inclusive, que tinham caterings, que não tinham as cozinhas apetrechadas. E 
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havia algumas escolas que tinha de facto confeção local com pessoal da casa, e portanto, 

foi assim que esta questão da alimentação escolar, que é como sabe, competência 

municipal.  

Entrevistadora: Que intervenções da Câmara Municipal da Amadora são consideradas 

prioritárias?  

Entrevistada: Se calhar já respondi mais ou menos à sua questão na questão anterior. É 

difícil estarmos a conversar sobre uma temática e não ir buscar outras coisas e cruzar 

tudo. Mas, prioridades grandes foi de facto a requalificação. As escolas estavam muito 

desgastadas, estavam com uma necessidade muito grande de obra feita, e a construção, 

o apetrechamento, o próprio mobiliário estava muito desgastado, muito velho. Portanto 

isso foi uma das questões, que foram digamos prioritárias. Mas eu costumo dizer que a 

escola, ou pelo menos para mim, isto é uma opinião meramente pessoal, a escola para 

mim não é só ter salas de aulas e ter as coisas muito bonitas. Eu acho que a escola é, e 

quando falamos da escola falamos da escola do todo, não é? Desde o pré-escolar até ao 

secundário e por ai fora. A escola é aquilo que o pessoal docente, o pessoal não docente, 

todos os intervenientes e toda a comunidade querem fazer. E as vezes há muito bons 

trabalhos das escolas que olhamos para elas e de fato necessitavam de uma grande 

intervenção, o que não é o caso atualmente porque já estão mais ou menos todas com 

obra feita e existem muitas escolas que como sabe são novas, que são construídas de 

raiz e não há trabalho feito. Não há trabalho feito dos próprios professores, não há 

investimento da parte deles ao invés, há escolas que tem outros défices e de facto o 

trabalho flui de maneira diferente. Agora a câmara tem investido em todos os níveis, 

tem se preocupado em termos pedagógicos, embora não seja essa a nossa função. 

Também é bom que esclareça, porque o professor é o professor, a autarquia é a 

autarquia, mas vai havendo pequenos grandes passos para que efetivamente as 

dificuldades ou as mais-valias estejam aproveitadas pelos próprios professores e 

agrupamentos de escolas dar saltos maiores em termos da educação. Também fizemos 

uma coisa que eu acho que é importante realçar, que uma vez que as escolas tratam de 

regime duplo, que é o regime ou só meninos de manha, ou só meninos de tarde e depois 

há o enquadramento dos meninos do horário normal que é aquele que está de facto em 

todas as escolas do concelho agora, mas que não foi. Isto também foi um percurso não 

aconteceu assim. Começamos a pensar, bem vamos por as crianças todas em regime 
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normal. Os meninos entram às 9 horas da manhã dentro da escola e depois já tem o 

almoço assegurado porque ai já estava o problema do almoço assegurado, mas ai às três, 

três e meia conforme e consoante os casos dos horários escolares, não tinham para onde 

ir. Portanto, e acabavam por ir ou para casa, sozinhos muitas vezes, ou para à rua 

brincar, aqueles que não tinham grandes acompanhamentos, ou nomeadamente, para 

muitos ATL’s que existiam, alguns particulares ou IPSS’s, outros cooperativos. Mas 

também não queremos acabar com estes, porque as pessoas tem as suas organizações, 

havia os recursos humanos que estavam empregados e depois também não podíamos de 

todo chegar a determinada altura e desfazer um trabalho de 20 anos, de 30 anos, coisas 

que ficaram para trás feitas. E então decidimos, as escolas estão a ser recuperadas, há 

muitas escolas que são requalificadas, não nos faz sentido abrir a escola às nove da 

manha e fechar as portas às três e meia da tarde, porque temos de rentabilizar os 

espaços. E o rentabilizar os espaços era propor o ATL dentro da escola e começámos 

com poucos, não, 8, 7, já não me recordo. Começamos em 2002/2003, fomos avançando 

e neste momento só temos uma escola que não tem Aprender&brincar, que é assim a 

designação deste projeto, porque não tem quórum, ou seja, é uma escola de bairro muito 

pequenina, é uma escola de avós e a maior parte dos pais, pais que não são pais mas são 

avós, vão buscar as crianças e nunca tivemos até esta data um número significativo de 

crianças para abrir uma sala. Não nos faz sentido, nem podemos exigir entre aspas a um 

parceiro, que abra uma sala com sete ou oito crianças, não faz sentido nenhum, porque 

isso implica pessoal. Este programa também é um programa que acaba por ser 

interessante a todos os níveis porque tem sustentabilidade o programa e para o meninos 

do 1º ciclo estipulamos ou estabelecemos, digamos assim, o valor dessa mensalidade. 

para o 1º ciclo é igual para todos, para o pré-escolar não é igual para todos porque o 

número que as crianças permanecem é muito superior ao número de horas que os 

meninos do 1º ciclo permanecem. Quem é que fazer estes acompanhamentos destes 

ATL’s dentro das escolas.. são IPSS’s ou associações de pais, e também são algumas 

juntas de freguesia e porque é que são juntas de freguesia e associações de pais? Porque 

já eram instituições que estavam no terreno. Como eu comecei por dizer, não era justo e 

seria muito polémico se “os senhores estão aqui há 20 anos mas agora vão embora que 

nós vamos cá por outras pessoas” não. Isto foi um percurso grande, foi conquistado com 

todas as IPSS’s, foi estabelecido que era assim. Está a funcionar, temos este problema 

também resolvido. Portanto no fundo, quando me pergunta o que é que a autarquia tem 
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feito pela educação, acho que nestes últimos anos tem-se empenhado grandemente e 

fortemente para que haja uma resposta efetiva às famílias sobretudo, e às crianças que 

são a nossa base de trabalho. 

Entrevistadora: Como carateriza a intervenção da autarquia na gestão dos refeitórios 

escolares?  

Entrevistada: sempre teve a fazer tudo conforme a lei, fundamentalmente isso. Sempre 

estipulou para todos que exercem, igualdade de oportunidades. Nunca deixou nenhuma 

escola descoberta, mesmo neste percurso todo, portanto foi sempre tentando colmatar 

todos os défices que existiam. Temos ainda evoluído, inicialmente tínhamos cozinheiras 

da câmara, depois as pessoas foram saindo, foram-se reformando etc, depois tínhamos 

caterings noutras escolas, depois tínhamos confeção local noutras escolas. Há diversos 

concursos ou procedimentos concursais para abranger todos, mas fomos cada vez mais 

harmonizando este procedimento. Pretende-se com esta natureza, ter ementas iguais 

para todos, igual confeção, igual procedimento com pessoal dentro do refeitório escolar 

à hora do almoço para lhes dar algum apoio. Enfim, é esta a nossa filosofia. Também 

gostava de esclarecer, pelo menos deixar aqui vincado nesta entrevista, nesta conversa 

que estamos a ter aqui, que o refeitório escolar não é da responsabilidade única da 

Câmara. O refeitório escolar, se pensarmos bem e se olharmos bem para todo o sistema, 

é da responsabilidade da escola. A própria legislação assim o diz, só que a escola não 

poderia efetivamente fazer esse procedimento todo. Portanto é nossa responsabilidade o 

fornecimento da refeição. É da responsabilidade da escola a organização e o 

funcionamento do refeitório. E muitas vezes não quero de todo, escusar-me a falar sobre 

esta questão mas é mais fácil para quem está de fora e é mais fácil para, não digo todos 

porque nem todas as pessoas são assim felizmente mas, para os pais, para os 

encarregados de educação, para quem está de fora.. chegar ao refeitório e ver uma 

grande confusão e normalmente a primeira questão que colocam é para a câmara, nunca 

é para a escola. Não quer dizer que seja sempre assim mas basicamente é isto, só queria 

referir isso. E a escola é fundamental estar presente na organização, na adequação dos 

horários, etc e até no cumprimento de algumas linhas de orientação dos, aos alunos, 

para que o comportamento dentro do refeitório seja aquele que é um bocadinho mais 

adequado. Onde é que estas coisas correm muito bem? Correm muito bem onde a escola 

e a câmara estão de braço dado ou seja, a escola está presente e organiza e as coisas 
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correm muitíssimo melhor do que naquelas escolas onde o professor, e as auxiliares, 

que também não são muitas, eu percebo, não colaboram no refeitório escolar. 

Relativamente às confeções e aos fornecimentos, isso faz-se uma monitorização da 

própria Câmara com os da Câmara e o Instituto Ricardo Jorge.  

Entrevistadora: Como é que a gestão dos refeitórios constitui uma área de intervenção 

prioritária da Câmara Municipal da Amadora? 

Entrevistada: prioritária, porque como sabe, há uma população muito carenciada na 

Amadora. Eu diria que a carência económica é fundamental para tratarmos deste 

assunto muito seriamente, mas também há outras carências que me obrigam aqui a 

dizer, que de facto o dinheiro não é tudo. Também a não estrutura da família e a 

negligencia às vezes de famílias, que digamos são famílias de classe média às vezes 

baixa, fazem-me mais aflição do que propriamente as outras crianças, mas, basicamente 

temos de falar numa população onde 54, qualquer coisa por cento recebe escalão A ou 

escalão B, são muitos alunos e depois há alguns C’s que também são digamos assim 

negligenciados, e como tal, podemos dizer que a alimentação para estas crianças, não 

digo os 54%, é impossível, também não podemos ver as coisas nesse prisma. Mas para 

trinta e muito % aquela refeição de almoço e lanche, que nós também temos, não da 

nossa competência, mas esta Câmara já há uns anos, a partir do momento em que 

passou a ter programa de atividades de enriquecimento curricular sobretudo, aliás foi 

nesse ano que iniciámos os lanches escolares. E portanto, esta refeição do almoço e do 

lanche é uma refeição equilibrada e muitas vezes, não digo que seja a única refeição 

como normalmente as pessoas gostam de dizer “ah é a única refeição que a criança tem” 

poderá haver algumas crianças em que sim senhor, mas não é a totalidade dos 

carenciados, não é de todo, porque eles também estragam muita comida, porque eles 

também há coisas que gostam muito, comem bem, mas coisas que não gostam, não 

comem tão bem. Mas estava eu a dizer que a refeição para além de ser equilibrada é 

aquela que nós podemos assegurar para que eles pelo menos tenham, nas devidas 

alturas. É uma forma, no fundo, de eles também terem sucesso educativo, porque uma 

criança com fome ou mal alimentada na escola, é uma criança que não rende.  

Entrevistadora: Como interpreta a existência do projeto PIPAS no cumprimento das 

competências das autarquias?  
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Entrevistada: O projeto PIPAS é um complemento. Não está integrado, digamos 

assim, na competência da autarquia, é um complemento. Temos este como poderíamos 

ter este e mais outros e que hão de vir certamente, porque as coisas também chegam a 

uma determinada altura e esgotam-se. Este é um projeto pensado para três anos, depois 

acho que as coisas devem ser reorganizadas e reestruturadas de uma outra forma. As 

crianças vão crescendo, vão sempre vendo o PIPAS, temos de ser criativos e pensar 

noutro tipo de coisas. Este projeto para além do aparecimento das mascotes nas escolas, 

que os miúdos acham imensa graça e gostam de conversar com os PIPAS, e claro que 

qualquer criança gosta de uma mascote, nós também gostamos não é? Quando as 

encontramos aqui e além. É um projeto motivador e incentivador à alimentação 

saudável e os PIPAS que estão na escola, é um projeto de uma colega que se empenhou 

e que tem vindo a crescer com ele, mas ajudada por determinadas pessoas, no caso 

agora por uma dietista e uma nutricionista que estão a fazer estágio profissional, outrora 

por outras que já cá estiveram e também conta com a própria ajuda das professoras de 

cada estabelecimento não é? E que vão fazendo estas visitas por ai. Mas fazem mais 

coisas, não aparecem apenas no refeitório. Fazem formação aos meninos do 1º ano e do 

4º ano, fazem jogos no recreio e portanto, são mascotes e é um projeto incentivador do 

“comer melhor para crescer melhor”, digamos que é isto.  

Entrevistadora: Considera que existe necessidade de se implementar projetos que 

garantam o correto funcionamento dos refeitórios escolares?  

Entrevistada: o correto funcionamento dos refeitórios escolares… olhe Cátia, o ideal 

não existe, não acredite. Gostava muito de um dia ver os refeitórios a funcionarem 

muito bem, com as ementas sempre cumpridas na íntegra, como sabe nós também temos 

que andar sempre atrás da empresa para cumprimento das coisas, das capitações, etc, 

etc, mas isso é outro departamento como eu costumo dizer. O refeitório ideal teria de ter 

mais gente para apoiar, mais motivação da escola mais pessoal docente a fazer ali uma 

ponte de ligação entre as suas crianças e a hora do almoço, mas eu também percebo que 

qualquer um de nós tem direito à sua hora de descanso e à hora de almoço, e 

compreendo que as pessoas tem aqueles timings e tem que os cumprir. Seria excelente 

que nos tivéssemos oportunidade de fazer contratação de outro tipo de associação ou de 

animadores, não propriamente no formato que continua a existir e que é aquele que está 

concursado. Como é que eu lhe posso explicar, pessoas de fora, dentro da escola, ou 
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seja, por exemplo há IPSS’s que estão nas escolas com os meninos, que fazem as 

atividades de enriquecimento curricular, como sabe, eu esqueci-me a dizer-lhe mas 

saberá de certeza, eles fazem as atividades de enriquecimento curricular e fazem o 

aprender&brincar, como a entidade é a mesma, para não uma diversidade grande de 

pessoas dentro da escola, seria interessante que estes trabalhadores fizessem também ali 

uma parte de ajuda na hora de almoço. Há estabelecimentos, de facto que o fazem, 

porque querem, porque tem uma ligação muito forte à escola e arranjaram ali uma 

forma de poderem participar e ajudar, e corre bem. Mas isto tudo implica verbas, e 

portanto a câmara não tem esta..  não pode, é impossível e algumas instituições também  

não poderão efetivamente comprometer-se numa situação destas. Mas seria um projeto 

interessante, pode ser que daqui a dois três anos isso aconteça. 

Entrevistadora: Na sua opinião a Câmara Municipal da Amadora aposta em 

projetos/iniciativas desta índole, como é exemplo o projeto PIPAS?  

Entrevistada: Sim aposta. A câmara aposta nos projetos todos que tenham pernas para 

andar, como eu costumo dizer. Dá resposta aos técnicos para avançar e deixa-os 

também articularem e serem criativos neste sentido. Se me perguntasse ao contrário, ou 

seja, se me perguntar assim não a Câmara mas eu própria, “oh Manuela diga-me lá se 

aposta” eu aposto em tudo aquilo que tenha alguma visibilidade e que dê fruto. Não sou 

nada apologista de coisas pequeninas e fechadas.  

Entrevistadora: Só para dizer que se faz alguma coisa..  

Entrevistada: Só para dizer que se faz alguma coisa. Já estão fartos de trabalhar, já 

fizeram isto, aquilo, o outro, o outro, o outro, mas depois vamos ver o que é que se fez, 

qual é que foi o fruto disto tudo, e não se fez nada. Mas isto, sabe que nós temos sempre 

a nossa opinião pessoal, que normalmente está a par das opiniões da autarquia, que são 

no fundo os nossos.. são o executivo e são as pessoas que deliberam, favorável ou não 

qualquer projeto que exista. Eu pessoalmente, fazer coisas por fazer, sou muito critica 

nesse sentido. 

Entrevistadora: Embora o projeto PIPAS seja da responsabilidade da Divisão de 

Apoio à Família, como é que a Divisão de Intervenção Educativa, trabalha no 

sentido da gestão dos refeitórios escolares?  
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Entrevistada: A responsabilidade da gestão dos refeitórios escolares de facto é da 

DAFA, não é da DIE, trabalham em conjunto sim, porque as tutoras são responsáveis 

por cada um dos estabelecimentos ou pelo agrupamento e são as facilitadoras, são as 

moderadoras, são as pessoas que nos trazem os resultados bons ou menos bons, 

feedbacks positivos ou negativos. Também trazem os positivos, também é bom ouvir 

coisas positivas porque temos dias em que as coisas parecem ser sempre negativas e 

também não é assim. E é nesse sentido que se trabalha relativamente, inclusive a 

reuniões com associações de pais, não vai só a DIE, não vai só a DAFA. Portanto há um 

encontro, há esforços para se tentarem resolver estas questões. Pronto, tudo aquilo que 

eu tenho para tratar relativamente à DIE, obviamente trato com a chefe de Divisão da 

DIE e ela fará o enquadramento ou a descentralização de tudo aquilo que tiver de fazer, 

relativamente às suas colaboradoras. Exatamente a mesma coisa que eu faço aqui com 

determinados assuntos. Ou então resolvo eu. Ou então não resolvo, porque às vezes eu 

não sei, ou não sou capaz de resolver, como toda a gente.  

Entrevistadora: Neste sentido, como é coordenado o trabalho dos técnicos superiores?  

Entrevistada: Aqui na DAFA, como é que é coordenado o trabalho.. cada técnico.. eu 

não tenho muitos, não sei se já reparou. Só tenho a Carmo que tem os refeitórios 

escolares e depois tenho a Manuela Martins que tem tudo aquilo que diz respeito ao 

Aprender&brincar, creches municipais, ATL’s e todo o trabalho que está inerente, assim 

como a Carmo tem todo o trabalho que está inerente. Tenho a Liliana Moura que está a 

trabalhar com projetos nas escolas, relativamente à PSP, aos teatros e também com as 

Associações de Pais. Portanto estas são as grandes áreas. Ora dentro de cada uma destas 

áreas temos as ramificações. Depois tenho duas pessoas, duas administrativas aqui. 

Uma que é basicamente aquela pessoa que trata tudo o que é comigo, do que diz 

respeito a ASE, tudo o que diz respeito a transportes escolares que é um mundo, e outra 

que trata também diretamente comigo, que é uma assistente técnica, trata também 

comigo tudo o que diz respeito às reparações dos equipamentos que é outro mundo e 

palamentas finas, máquinas registadoras etc. 

Entrevistadora: Quando é necessário tomar uma decisão, quais as pessoas que estão 

envolvidas? No que diz respeito à gestão dos refeitórios escolares, alguma questão que 

surja nas escolas..   
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Entrevistada: As pessoas que estão envolvidas.. eu recebo feedback da técnica que está 

responsável e recebo feedback das tutoras que ás vezes vem diretamente, recebo 

feedback das associações de pais, muito. Nos trabalhamos, a DAFA que trabalha muito 

com as Associações de Pais e portanto, tem de dar resposta e conversamos muito com 

eles. Também recebemos diretamente dos próprios agrupamentos. Portanto, as grandes 

decisões, as decisões de fundo, aquelas que metem.. que tem haver com verbas, com 

rubricas que nós temos que assinar etc, vão sempre, sempre, sempre em primeira linha 

ao diretor que encaminhará para o executivo. As grandes decisões, há outras que eu 

posso decidir.   

Entrevistadora: Que outros aspetos considera relevantes e que gostaria de acrescentar?  

Entrevistada: Olhe Cátia, não sei. Acho que já falei de tudo. Acho que fazemos um 

esforço muito grande para que as coisas estejam organizadas. Pode não parecer, mas 

isto trabalhar com uma autarquia com população é um stress grande todos os dias. 

Todos os dias existem coisas que nós temos que resolver. E as coisas que temos que 

resolver ás vezes são tão básicas, mas tão complicadas que as pessoas, os munícipes que 

estão de fora nem sequer conseguem perceber, porque pensam que o problema deles é 

um único para resolver. E quando lhe dizem.. temos aqui dois ou três problemas hoje 

para resolver, entre sei lá.. a máquina registadora que se avariou em duas escolas e o gás 

que faltou e não há comida para fazer, a primeira coisa que eu tenho de resolver é o gás 

não é? Isto é assim uma coisa muito simplória, para lhe dar uma explicação. Está aqui o 

relatório para acabar que é preciso entregar amanha de manha ás tantas horas e uma 

situação de me tarem a telefonar que uma criança ou duas numa escola esta interdita, 

digamos assim, que nunca estão, mas eu é que tenho de decidir. Está interdita de comer 

porque está a dever 20 senhas. É evidente que eu vou tratar primeiro da criança comer e 

o relatório fica para amanha ou fica para logo à noite. Portanto, são estas prioridades 

que nós temos que viver, mas isso vivemos no nosso dia-a-dia, na nossa casa se 

tivermos um problema, vamos primeiro ao problema e depois é que vamos ao almoço, 

ai é ao contrário. E aqui não, aqui é a resposta a uma cidade que tem 180 mil habitantes 

e que tem uma população ao nosso cargo. Estou a falar ao nosso cargo, porque a 

população estudantil é muito maior ao nosso cargo, perto de 7 600 crianças diariamente 

e os olhos estão todos postos em nós. Sempre para o mal, quando é para o bem só assim 

meia dúzia de pessoas é que se manifestam.  
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Entrevistadora: Então terminamos assim esta entrevista. Mais uma vez queria 

agradecer a sua disponibilidade e o seu contributo.  

Entrevistada: Nada, mande sempre quando precisar.  

Entrevistadora: Obrigada.  
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Anexo 1.10 Grelha de análise do conteúdo da entrevista à Chefe do Gabinete de Apoio à 

Família  

Categoria: Intervenção da autarquia em educação  

Indicador Unidade de Registo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requalificação do parque escolar 

“(…) a história começa quando há necessidade 

de fazermos a integração de cada vez mais 

crianças e nomeadamente com a implementação 

do jardim de infância da rede pública como 

ensino também, que é, digamos não obrigatório, 

mas que começa a ter uma intervenção grande 

na vida escolar das crianças. Por volta do ano 

1998/99 há de facto um boom grande na 

Amadora, porque há necessidade de se fazer a 

requalificação nas salas de pré-escolar e 

consequentemente temos de ajustar o jardim-de-

infância com o horário da refeição e o horário 

dos pais trabalhadores (…) Também a 

legislação nos obriga porque é competência da 

Câmara, nós termos para além do 

apetrechamento e para além do mobiliário 

adequado, para além das condições necessárias 

para que as escolas tenham as devidas 

comodidades para as crianças, era obrigatório e 

começa a ser um ponto que nós temos que ser 

muito cautelosos relativamente aos refeitórios 

escolares. (…) a Amadora acabou por crescer 

muito em termos de sala de aula, em termos de 

qualificação de escola e em termos de salas de 

jardim de infância. (…)” 

 

 

 

 

Apetrechamento de cozinhas e 

refeitórios escolares  

“E para além de todas estas dinâmicas, tivemos 

de apetrechar também as cozinhas e os 

refeitórios escolares. Inicialmente não havia 

cozinhas, ou aquelas que estavam construídas de 

raiz nas escolas e eram de facto muito poucas. 

(…) A implementação da alimentação nas 

escolas foi um projeto, não aconteceu todo ao 

mesmo tempo, como era óbvio, nem nós nem 

nenhum Concelho teria essa capacidade, e 

depois foi obrigatório. Portanto recorremos 

sempre a concursos públicos e havia escolas que 

tinham caterings, havia bastantes escolas 

inclusive, que tinham caterings, que não tinham 

as cozinhas apetrechadas. E havia algumas 

escolas que tinha de facto confeção local com 

pessoal da casa (…)” 
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Áreas de intervenção prioritárias  

“(…) prioridades grandes foi de facto a 

requalificação. As escolas estavam muito 

desgastadas, estavam com uma necessidade 

muito grande de obra feita, e a construção, o 

apetrechamento, o próprio mobiliário estava 

muito desgastado, muito velho. Portanto isso foi 

uma das questões, que foram digamos 

prioritárias. (…)a câmara tem investido em 

todos os níveis, tem se preocupado em termos 

pedagógicos, embora não seja essa a nossa 

função. (…) Também fizemos uma coisa que eu 

acho que é importante realçar, que uma vez que 

as escolas tratam de regime duplo, que é o 

regime ou só meninos de manha, ou só meninos 

de tarde e depois há o enquadramento dos 

meninos do horário normal que é aquele que 

está de facto em todas as escolas do concelho 

agora, mas que não foi. Isto também foi um 

percurso não aconteceu assim. Começamos a 

pensar, bem vamos por as crianças todas em 

regime normal. Os meninos entram às 9 horas 

da manha dentro da escola e depois já tem o 

almoço assegurado porque ai já estava o 

problema do almoço assegurado, mas ai às 3/ 3 

e meia conforme e consoante os casos dos 

horários escolares, não tinham para onde ir. (…) 

E então decidimos, as escolas estão a ser 

recuperadas, há muitas escolas que estão 

requalificadas, não nos faz sentido abrir a escola 

às 9 da manhã e fechar as portas às 3 e meia da 

tarde, porque temos de rentabilizar os espaços. 

E o rentabilizar os espaços era propor o ATL 

dentro da escola (…). Começamos em 

2002/2003, fomos avançando e neste momento 

só temos uma escola que não tem 

Aprender&brincar, que é assim a designação 

deste projeto (…) Este programa também é um 

programa que acaba por ser interessante a todos 

os níveis porque tem sustentabilidade o 

programa e para os meninos do 1º ciclo 

estipulamos ou estabelecemos, digamos assim, o 

valor dessa mensalidade. (…)”  

 

 

Autarquia empenhada 

“Portanto no fundo (…) o que é que a autarquia 

tem feito pela educação, acho que nestes 

últimos anos tem-se empenhado grandemente e 

fortemente para que haja uma resposta efetiva às 

famílias sobretudo, e às crianças que são a nossa 

base de trabalho.” 
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Categoria: Gestão dos refeitórios escolares como área prioritária  

Indicador Unidade de Registo 

 

 

 

 

Importância da qualidade da 

refeição fornecida  

“prioritária, porque como sabe, há uma 

população muito carenciada na Amadora.(…) E 

portanto, esta refeição do almoço e do lanche é 

uma refeição equilibrada e muitas vezes, não 

digo que seja a única refeição (…) poderá haver 

algumas crianças em que sim senhor, mas não é 

a totalidade dos carenciados (…) a refeição para 

além de ser equilibrada é aquela que nós 

podemos assegurar para que eles pelo menos 

tenham, nas devidas alturas.” 

 

Importância para os alunos terem 

sucesso educativo  

“É uma forma, no fundo, de eles também terem 

sucesso educativo, porque uma criança com 

fome ou mal alimentada na escola, é uma 

criança que não rende.” 

 

Categoria: Intervenção da autarquia na gestão dos refeitórios escolares  

Indicador Unidade de Registo 

 

 

Solucionar défices existentes 

“(…) Nunca deixou nenhuma escola descoberta, 

mesmo neste percurso todo, portanto foi sempre 

tentando colmatar todos os défices que 

existiam.” 

 

 

 

Uniformização dos procedimentos  

“Há diversos concursos ou procedimentos 

concursais para abranger todos, mas fomos cada 

vez mais harmonizando este procedimento. 

Pretende-se com esta natureza, ter ementas 

iguais para todos, igual confeção, igual 

procedimento com pessoal dentro do refeitório 

escolar, à hora do almoço para lhes dar algum 

apoio.” 

 

 

 

 

 

 

 

Importância do papel da escola  

 

Também gostava de esclarecer, pelo menos 

deixar aqui vincado nesta entrevista (…) que o 

refeitório escolar não é da responsabilidade 

única da Câmara. O refeitório escolar, se 

pensarmos bem e se olharmos bem para todo o 

sistema, é da responsabilidade da escola. A 

própria legislação assim o diz (…) Portanto é 

nossa responsabilidade o fornecimento da 

refeição. É da responsabilidade da escola a 

organização e o funcionamento do refeitório. 

(…) E a escola é fundamental estar presente na 

organização, na adequação dos horários, etc e 

até no cumprimento de algumas linhas de 

orientação dos, aos alunos, para que o 
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comportamento dentro do refeitório seja aquele 

que é um bocadinho mais adequado.” 

 

Categoria: Projeto PIPAS – Programa de Intervenção para uma Alimentação Saudável 

Indicador Unidade de Registo 

 

Complemento da Autarquia   

“O projeto PIPAS é um complemento. Não está 

integrado, digamos assim, na competência da 

autarquia, é um complemento.(…)” 

 

Visitas das mascotes às escolas  

“(…) o aparecimento das mascotes nas escolas, 

que os miúdos acham imensa graça e gostam de 

conversar com os PIPAS (…)” 

Incentiva hábitos de alimentação 

saudável 

“É um projeto motivador e incentivador à 

alimentação saudável (…) é um projeto 

incentivador do “comer melhor para crescer 

melhor” (…)”.  

 

 

Colaboração de várias elementos  

“(…) é um projeto de uma colega que se 

empenhou e que tem vindo a crescer com ele, 

mas ajudada por determinadas pessoas, no caso 

agora por uma dietista e uma nutricionista (…) 

também conta com a própria ajuda das 

professoras de cada estabelecimento (…)” 

 

Promoção de atividades com os 

alunos  

“Fazem formação aos meninos do 1º ano e do 4º 

ano, fazem jogos no recreio e portanto (…) é 

um projeto incentivador (…)” 

 

 

Aposta por parte da CMA em 

projetos desta índole  

“Sim aposta. A câmara aposta nos projetos 

todos que tenham pernas para andar, como eu 

costumo dizer. Dá resposta aos técnicos para 

avançar e deixa-os também articularem e serem 

criativos neste sentido.” 

 

Categoria: Organização do Departamento de Educação e Desenvolvimento 

Sociocultural – Gabinete de Apoio à Família  

Indicador Unidade de Registo 

 

 

 

Colaboração da DIE na gestão dos 

refeitórios escolares através das 

tutoras  

“A responsabilidade da gestão dos refeitórios 

escolares de facto é da DAFA, não é da DIE, 

trabalham em conjunto sim, porque as tutoras 

são responsáveis por cada um dos 

estabelecimentos ou pelo Agrupamento e são as 

facilitadoras, são as moderadoras, são as 

pessoas que nos trazem os resultados bons ou 

menos bons, feedbacks positivos ou negativos. 

(…) E é nesse sentido que se trabalha 
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relativamente, inclusive a reuniões com 

associações de pais, não vai só a DIE, não vai só 

a DAFA. Portanto há um encontro, há esforços 

para se tentarem resolver estas questões.” 

 

 

Comunicação entre os chefes de 

divisão  

“(…) tudo aquilo que eu tenho para tratar 

relativamente à DIE, obviamente trato com a 

chefe de Divisão da DIE e ela fará o 

enquadramento ou a descentralização de tudo 

aquilo que tiver de fazer, relativamente às suas 

colaboradoras.” 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão de tarefas  

“(…) o trabalho.. cada técnico.. eu não tenho 

muitos (...). Só tenho a Carmo que tem os 

refeitórios escolares e depois tenho a Manuela 

Martins que tem tudo aquilo que diz respeito ao 

Aprender&brincar, creches municipais, ATL’s e 

todo o trabalho que está inerente (…) Tenho a 

Liliana Moura que está a trabalhar com projetos 

nas escolas, relativamente à PSP, aos teatros e 

também com as Associações de Pais. (…) 

Depois tenho duas administrativas aqui. Uma 

que é basicamente aquela pessoa que trata tudo 

o que é comigo, do que diz respeito a ASE, tudo 

o que diz respeito a transportes escolares (…) e 

outra que trata também comigo tudo o que diz 

respeito às reparações dos equipamentos que é 

outro mundo e palamentas finas, máquinas 

registadoras etc.” 
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Anexo 2 – Diários de campo  

Anexo 2.1 Implementação da iniciativa “Dá voz às tuas ideias, orçamento participativo”  

 No âmbito das iniciativas que são promovidas pela DIE foi-me solicitado que 

trabalhasse em colaboração com uma técnica superior, na criação de uma iniciativa que 

viesse a substituir a “Assembleia Municipal Jovem”. Esta iniciativa tem vindo a ser 

realizada, no entanto este ano, uma vez que não estava a ir ao encontro do objetivo 

pretendido, foi proposto que se procedesse à sua reestruturação.  

 Para a realização desta iniciativa começámos (eu juntamente com um técnica da 

DIE) por delinear os pontos-chave associados à mesma, nomeadamente a data de 

realização, os recursos necessários, os destinatários, entre outros aspetos. Elaborou-se 

um documento que foi posteriormente sujeito a apreciação por parte da Chefe da DIE. 

Após análise e proposta de alterações, o documento segue através da SIDAM (Sistema 

Integrado de Documentos e Atendimento Municipal) para o Diretor do Departamento de 

 Educação e Desenvolvimento Sociocultural. Após despacho favorável do 

Diretor, o documento é encaminhado para a Vereadora de Educação, que autoriza e 

efetua despacho para os restantes serviços municipais envolvidos. Posto isto, dá-se 

início aos vários processos necessários para a execução desta iniciativa (Aquisições, 

Requisições, entre outros).  

 Interessa ainda referir que a preparação das iniciativas embora seja da 

responsabilidade da respetiva Divisão, está afeta a uma determinada técnica. Neste 

sentido, e em colaboração com a técnica Maria Costa criámos e preparámos a iniciativa 

“dá voz às tuas ideias! - Orçamento participativo”  

 Primeiramente e para que compreendesse qual o contexto da iniciativa, o seu 

objetivo e o que seria necessário reestruturar, comecei por analisar a documentação 

existente relativa à iniciativa “Assembleia Municipal Jovem”. Depois em conjunto com 

a técnica superior da DIE, responsável por esta atividade, procedemos à reestruturação 

da iniciativa e elaborámos uma proposta da mesma, sendo assim designada “Dá voz às 

tuas ideias! Orçamento participativo”. Esta proposta foi aprovada pela chefe da DIE e 

após despacho favorável do Diretor do DEDS e da Vereadora da Educação demos início 

à preparação da mesma, começando com a elaboração das normas de implementação e 

com o formulário de participação para ser preenchido pelos respetivos agrupamentos de 

escolas.  
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 Esta iniciativa inclui reuniões de trabalho com os alunos envolvidos e os 

respetivos professores, e nesse sentido, também estive presente na reunião de trabalho 

com os alunos da escola 2+3 e Secundária D. João V. No dia da iniciativa colaborei na 

preparação dos materiais necessários que seriam distribuídos e no apoio logístico para a 

execução da mesma.  

 A realização desta atividade foi por mim encarada com muita satisfação, uma 

vez que me foi dada a oportunidade de colaborar na criação e execução de uma 

iniciativa que se iria realizar pela primeira vez. Neste sentido, a elaboração dos 

documentos relacionados com a mesma, que foram referidos anteriormente, permitiram-

me desenvolver a minha capacidade de argumentação e de reflexão, uma vez que 

realizei várias reuniões com a técnica responsável pela iniciativa, para debatermos sobre 

como iriamos executar esta iniciativa e no que constaria.  

 Importa ainda destacar que, através da realização desta atividade, foi possível 

compreender quais as pessoas que estão envolvidas no processo de tomada de decisão 

para a realização de uma iniciativa.    
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Anexo 2.2 Reunião dos refeitórios escolares 

 O dia 23 de Janeiro foi marcado pela reunião sobre a gestão dos refeitórios 

escolares no Agrupamento de Alfornelos. 

 No final de cada período letivo, para se fazer o balanço do funcionamento dos 

refeitórios escolares dos agrupamentos de escolas, é agendada uma reunião com cada 

agrupamento do Município, onde estão presentes representantes da autarquia, 

representantes da UNISELF e os diretores das escolas que integram o agrupamento. 

 Neste sentido, para fazer o balanço do 1º período, estive presente na reunião do 

Agrupamento de escolas de Alfornelos que se realizou na escola sede, a Escola Básica 

2+3 de Alfornelos, juntamente com as representantes da autarquia: a Dr. Maria Costa, 

tutora do Agrupamento, a Dr. Carmo Relvas responsável pela gestão dos refeitórios 

escolares e pelo projeto PIPAS e a Dr. Manuela Nogueira, chefe do Gabinete de Apoio 

à Família. Pelos seus diretores estavam representadas a EB1 Alice Leite, a EB1 Orlando 

Gonçalves e a EB1/JI Maria Irene Lopes Azevedo, faltando a diretora da EB1/JI Santos 

Mattos que não compareceu à reunião. Destaco ainda a presença de três representantes 

da UNISELF que se mostraram bastante disponíveis para resolver qualquer situação que 

eventualmente possa ter surgido e que seja da sua responsabilidade.  

 Os Diretores que estiveram presentes fizeram um balanço positivo do 

funcionamento dos refeitórios escolares, destacando no entanto algumas situações que 

ocorreram no início do ano letivo, mas que rapidamente foram resolvidas. Salientaram 

ainda alguns aspetos:   

EB1/JI Orlando Gonçalves 

 Frigorífico avariado  

EB1 Alice Leite  

 Lâmpadas da estufa fundidas  

EB1/JI Maria Irene Lopes Azevedo 

 Falta de palamenta 

 A presença nesta reunião permitiu-me conhecer alguns representantes da 

UNISELF, assim como tomar conhecimento de vários aspetos relacionados com os 

refeitórios escolares, ao nível do seu funcionamento. 
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Anexo 2.3 Reunião do projeto Orquestra Geração  

 Foi agendada uma reunião na EB 2/3 Almeida Garrett, escola sede do 

Agrupamento, para fazer o ponto de situação do projeto Orquestra Geração e perceber 

como estava a decorrer a sua implementação. Neste sentido, do dia 6 de Março 

desloquei-me a esta escola com duas técnicas da DIE: a responsável pelo projeto e a 

tutora da escola. Nesta reunião estiveram também presentes: o responsável pelo 1º 

Ciclo, o Diretor da escola e dois professores de música, responsáveis pelo projeto.  

  O projeto “Orquestra Geração” é centrado na ação e desenvolvimento social 

através da música que se inspira no Sistema de Orquestras Infantis e Juvenis da 

Venezuela, sendo que se utiliza o ensino da música para promover o sucesso educativo 

e favorecer a inclusão social. Como tal, falou-se sobre os resultados escolares dos 

alunos que integram o projeto e foi comunicado que o projeto estava também a ser alvo 

de uma avaliação externa, realizada pelo IGOT (Instituto de Geografia e Ordenamento 

do Território). Esta avaliação externa tem como principal objetivo perceber se realmente 

os alunos que integram o projeto têm vindo a melhorar os resultados escolares. Assim, 

solicitaram à escola o envio de vários documentos dos alunos em questão, 

nomeadamente todas as avaliações. Uma vez que o projeto teve início em 2009, os 

professores demonstraram também a dificuldade que estão a sentir em entregar estes 

documentos, uma vez que as avaliações dos alunos do 1º ciclo estão nos arquivos das 

escolas primárias.  

 Foram também anunciadas as próximas atuações da Orquestra e pedida a 

colaboração da CMA para a compra de t-shirt’s para os alunos usarem nas atuações.  

 Fez-se um balanço positivo da implementação do projeto e do seu impacto nos 

alunos, aferindo-se que os alunos têm vindo a melhorar o seu rendimento escolar.  

  Através da participação nesta reunião, foi possível adquirir um conhecimento 

mais aprofundado acerca deste projeto, assim como conhecer os professores 

responsáveis que integram o mesmo.   
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Anexo 2.4 Reunião de Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Mães D’água  

 No dia 2 de Abril estive presente na reunião de Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas Mães D’água, acompanhada por uma técnica da DIE e por uma técnica do 

GAF. Nesta reunião estavam presentes várias pessoas, entre as quais: alguns pais; dois 

alunos; uma professora da EB1 Artur Bual; uma educadora do JI da Falagueira; uma 

enfermeira do Centro de Saúde; o presidente da comissão de hortelãos; uma 

representante do pessoal não docente e, um representante da Junta de Freguesia; o 

diretor da Escola 2/3 e Secundária Mães D’agua e uma professora da mesma escola, 

presidente do Conselho Geral. 

 Este Conselho Geral tinha a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Informações;  

2. Avaliação do 1º Período 2013/2014; 

3. Aprovação do Regulamento dos Materiais Escolares; 

4. Aprovação do Projeto Educativo 2013/2017; 

5. Outros Assuntos.  

 Foram apresentadas algumas atividades e projetos onde os alunos do 

agrupamento participaram e, relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, 

foram apresentados os resultados da avaliação do 1º Período 2013/2014, que ficaram 

um pouco aquém das metas apontadas, mas o Diretor acredita que aos poucos vão 

conseguir. Foram ainda lidas e aprovadas as contas de gerência, assim como o 

regulamento dos materiais escolares.  

 Para terminar a reunião, foi apresentado e aprovado o Projeto Educativo 

2013/2017. Por volta das 21:30 foi dada como finalizada a reunião. 

 Foi com grande entusiasmo que recebi a notícia que seria possível estar presente 

numa reunião de Conselho Geral, uma vez que nunca tinha tido esta oportunidade e 

possuía alguma curiosidade relativamente à dinâmica da mesma. Assim, o facto de ter 

estado presente numa reunião de Conselho Geral permitiu-me conhecer a sua dinâmica, 

os vários assuntos que são tratados e, principalmente, qual o papel dos representantes da 

autarquia e como intervêm numa reunião de Conselho Geral. 
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Anexo 2.5 Reunião de equipa da Divisão de Intervenção Educativa 

 No dia 22 de Abril estive presente na reunião de equipa da DIE, juntamente com 

as técnicas e a chefe de divisão, que se realizou nas instalações do DEDS.  

 A chefe de divisão deu início à reunião com a explicação da importância destes 

momentos de partilha de ideias e experiências. De seguida, e debruçando-se sobre os 

principais temas a abordar nesta reunião, apresentou o ponto de situação das obras que 

estavam a decorrer, tendo também referido as escolas que até ao final do ano letivo 

seriam intervencionadas.  

 A técnica da DIE responsável pelo Centro de Qualificação e Ensino Profissional 

(CQEP) fez também uma pequena apresentação do mesmo, destacando o seu objetivo 

principal e explicando ainda como iria funcionar. Reforçou também a ideia de que, 

apesar de ser a CMA a entidade promotora do CQEP, o mesmo funcionará em 

consórcio com outras escolas do Concelho, nomeadamente: a Escola Secundária 

Seomara da Costa Primo, a Escola Secundária Dr. Azevedo Neves, a Escola 

Profissional Gustave Eiffel e a Escola Intercultural das Profissões e do Desporto.  

 Foram referidas as próximas iniciativas promovidas pela DIE e cada técnica fez 

ainda o ponto da situação do desenvolvimento da iniciativa pela qual está responsável.  

 Por último, tal como me tinham solicitado, procedi à apresentação dos resultados 

obtidos através do relatório das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

relativo ao primeiro trimestre, utilizando a apresentação que tinha preparado em 

PowerPoint. As técnicas da DIE consideraram a visualização desta apresentação muito 

importante, uma vez que, enquanto tutoras de escolas, cabe-lhes também interceder no 

sentido de assegurar um melhor funcionamento das AEC’s.  

 A participação nesta reunião de equipa da DIE possibilitou-me um maior 

conhecimento relativo ao trabalho que é desenvolvido pela DIE, assim como às suas 

iniciativas e projetos.  
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Anexo 3 – Projeto de Investigação 

Anexo 3.1 Relatório de visita aos refeitórios escolares preenchido pela técnica 

responsável pela gestão dos refeitórios escolares  

1. Estabelecimento de Educação e 

Ensino___________________________________________ 

2.   Número de Refeições: Pré-escolar________________     b) 

EB1_________________________ 

3.  Número de Lanches:__________________________________    Fruta – Sim     

ou   Não     

 

4. Turnos – Horas e Anos Letivos: 

a) 1.ºTurno________________________________ b) 

2.ºTurno________________________________ 

c) 3.º Turno_______________________________ d) 4.º 

Turno________________________________ 

 

5. Venda das Senhas: 

a) Dias da Semana_____________________________ 

das____________às____________________ 

b) Dias da Semana_____________________________ 

das____________às____________________ 

6. Anomalias nos Equipamentos (Também redes mosquiteiras e arejamento dos 

frigoríficos) 

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

7. Falta de Palamenta 
_______________________________________________________________________________

_________ 

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

8. Apreciação da Refeição  

a) Ementa Cumprida: Sim       Não    

Motivo___________________________________________ 

b) Aspeto da comida:  
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Sopa__________________________________________________________________________ 

Prato________________________________________________________________________ 

Sobremesa___________________________________________________________________ 

c) Algum produto em falta (Pão, fruta, legumes crus ou cozidos, etc)  

Sim     Não     

Qual?_________________________________________________________ 

d) Capitações:  

Sopa - Boa quantidade     Pouca quantidade   

Prato - Boa quantidade     Pouca quantidade  

Sobremesa - Boa quantidade     Pouca quantidade    

e) Talheres embalados: Sim      Não    

Motivo__________________________________________ 

f) Toalhetes nos tabuleiros: Sim      Não    

Motivo_______________________________________ 

g) Apoio à sala – UNISELF : Sim      Não    Quantas Funcionárias 

______________________ 

       Escola:      Sim      Não    Quantas Funcionárias ______________________ 

 

 

 

9. Capitações  

No quadro abaixo solicita-se a colocação da quantidade/peso de cada ingrediente  

Refeição Produto Alimentar Peso Nota de 

Encomenda 

S
O

P
A

 B
a

s
e
 

Batata   

Legume   

Leguminosa (ervilhas; grão; 

etc) 

  

O
u
tr

o
s
 

le
g
u
m

e
s
 

c
o
lo

c
a
d
o
s
 n

a
 

s
o
p
a
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P
R

A
T

O
 

A
c
o
m

p
a
n
h
a
m

e
n
to

 

Arroz   

Batata   

Massa   

Macedónia   

P
ro

te
ín

a
 

Carne   

Peixe   

L
e
g
u
m

in
o
s
a
s
 

Ervilhas   

Grão   

Feijão   

outra   

L
e
g

u
m

e
s
 C

o
z
id

o
s
 

   

   

   

   

   

S
a

la
d

a
 

Alface   

Tomate   

Milho   

Couve Roxa   

Outro   

S
o
b
re

m
e
s
a

 Fruta    

D
o
c
e
    

   

   

 

 

NOME:_____________________________________________________________

________DATA______/______/______Responsável da 

Cozinha_______________________________ 
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Anexo 3.2 Relatório de visita aos refeitórios escolares preenchido pela nutricionista e 

pela dietista da CMA  

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS CONDIÇÕES HIGIO-SANITÁRIAS DE REFEITÓRIOS  

Data: ____/____/____  Hora:____:____ 

Refeitório: __________________________________________________________ 

Responsável: ________________________________________________________ 

Auditor: ____________________________________________________________ 

 

1. Instalações e Equipamentos S N 

1.1. Paredes:   

a) material adequado (liso, impermeável, não absorvente)   

b) bom estado de conservação   

c) bom estado de higiene   

1.2. Pavimentos:   

a) material adequado (liso, impermeável, não absorvente)   

b) bom estado de conservação   

c) bom estado de higiene   

d) escoamento adequado   

1.3. Tetos:   

a) material adequado (de forma a reduzir a acumulação de sujidade, condensação, 

formação de bolores e desprendimento de partículas) 

  

b) bom estado de conservação   

c) bom estado de higiene   
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1.4. Janelas:   

a) material adequado (de forma a evitar a acumulação de sujidade)   

b) bom estado de conservação   

c) bom estado de higiene   

d) rede contra insetos   

1.5. Portas:   

a) material adequado (liso, não absorvente)   

b) bom estado de conservação   

c) bom estado de higiene   

1.6. Superfícies de trabalho:   

a) material adequado (liso, não absorvente, inerte a alimentos, laváveis e 

desinfetáveis) 

  

b) bom estado de conservação   

c) bom estado de higiene   

1.7. Utensílios, recipientes e equipamentos:   

a) material adequado (laváveis e desinfetáveis , não tóxicos)   

b) bom estado de conservação   

c) bom estado de higiene   

1.8. Recipientes para resíduos:   

a) material adequado (impermeáveis, laváveis e desinfetáveis)    

b) com tampa acionada não manualmente   
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c) bom estado de conservação   

d) bom estado de higiene   

1.9. Abastecimento de água potável em todos os locais   

1.10. Lavatórios:   

a) material adequado (lisos, laváveis e desinfetáveis, resistentes à corrosão)   

b) abastecimento de água potável quente e fria, líquido desinfetante e toalhetes 

de papel para secagem das mãos 

  

c) bom estado de conservação   

d) bom estado de higiene   

1.11. Balneário para muda de roupa   

1.12. Ventilação adequada   

1.13. Iluminação adequada e devidamente protegida   

1.14. Armazenamento:   

a) Local próprio e adequado para matérias-primas e ingredientes em bom estado 

de conservação e higiene 

  

b) Local próprio e adequado para utensílios e recipientes   

c) Local próprio e adequado para produtos de higiene, limpeza e desinfeção   

d) Os locais de armazenamentos têm condições e capacidade adequadas   

Observações:  
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2. Manutenção e Saneamento das Instalações S N 

2.1. O refeitório tem programas de limpeza e desinfeção   

2.2. A higienização das instalações, utensílios e equipamentos é feita de acordo com 

os programas de limpeza e desinfeção 

  

2.3. Os procedimentos de limpeza e desinfeção estão visíveis e bem colocados   

2.4. As doses de detergente e desinfetante são respeitadas   

2.5. O refeitório possui registo de limpeza   

2.6. Os locais, utensílios e equipamentos de trabalho são mantidos limpos e 

arrumados mesmo durante as pausas de trabalho 

  

2.7. Os panos de limpeza são imersos em solução desinfetantes quando em uso     

2.8. Os utensílios utilizados na higienização das instalações não é o mesmo utilizado 

na higienização de equipamentos e utensílios que entram em contato com os 

alimentos  

  

2.9. Instalações, equipamentos, e utensílios livres da presença ou indício de início de 

vetores e pragas 

  

2.10. Existem ações e medidas de controlo preventivo para impedir a atração, o 

abrigo, o acesso e/ou proliferação dos vetores e pragas 

  

2.11. Periodicidade adequada no controlo de pragas, e registos das examinações   

Observações:  

 

3. Controlo de Operações S N 

3.1. Todos os produtos possuem rótulo e encontram-se dentro dos prazos de 

validade 

  

3.2. Ininterrupção da cadeia do frio   
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3.3. Os alimentos descongelados e não utilizados são mantidos sob refrigeração, não 

sendo recongelados 

  

3.4. A descongelação é feita no máximo com 3 dias de antecedência    

3.5. Os alimentos descongelados são utilizados nas 24h seguintes   

3.6. O descongelamento é feito sob refrigeração   

3.7. Os procedimentos utilizados evitam a contaminação cruzada   

3.8. Todos os alimentos consumidos crus são desinfetados   

3.9. Os alimentos crus são separados dos alimentos cozinhados   

3.10. Os utensílios utilizados nos alimentos crus não são usados nos alimentos 

cozinhados 

  

3.11. Os alimentos crus e cozinhados não são manipulados no mesmo espaço/tempo   

3.12. Lavagem e desinfeção das mãos aquando a passagem de preparação de 

alimentos crus para alimentos cozinhados 

  

3.13. Os alimentos preparados são mantidos protegidos até à hora do consumo   

3.14. Os alimentos preparados são mantidos à temperatura adequada até à hora do 

consumo (alimentos frios: 0ºC-5ºC; sobremesas frias: ≤7ºC; alimentos quentes: 

≥65ºC; frutas e legumes: 6ºC-8ºC) 

  

3.15. A temperatura durante a confeção, a quente, do centro térmico dos alimentos é 

≥75ºC 

  

3.16. Fritura a <180ºC, com controlo da temperatura periódico e registado   

3.17. Substituição de óleos sempre que necessário, e com registos   

3.18. Na lavagem da loiça são usados detergentes próprios e de acordo com as 

instruções dos fabricantes 

  

3.19. Caso seja possível, a lavagem é feita em três tempos: lavagem (55ºC-60ºC), 

enxaguamento (80ºC-85ºC) e secagem. 

  

3.20. A lavagem manual da loiça é feita em duas cubas, uma para lavar outra para 

enxaguar (caso existam) e com as temperaturas adequadas (45ºC na lavagem e 
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55ºC no enxaguamento) 

3.21. A secagem é feita ao abrigo da poeira, em cestos ou escorredores   

3.22. Controlo adequado na receção de matérias-primas e ingredientes   

a) higiene e conservação da viatura   

b) higiene do transportador   

c) higiene do produto   

d) temperatura do produto   

e) presença de cristais de gelo (quando adequado)   

f) estado da embalagem   

g) data limite de consumo   

3.23. Uso do sistema de rastreabilidade sempre que necessário   

3.24. Têm implementado/em vias de implementar o plano HACCP   

Observações:  

 

4. Higiene Pessoal S N 

4.1. Vestuário:   

a) luvas descartáveis   

b) proteção total do cabelo   

c) calçado impermeável   
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d) bom estado de conservação   

e) bom estado de higiene   

f) exclusivo do trabalho   

4.2. Manipulador:   

a) unhas limpas, curtas e isentas de verniz   

b) ausência de maquilhagem   

c) ausência de adornos (anéis, relógios, brincos)   

d) atitude correta quando soem, tosse, espirram   

e) cortes ou ferimentos protegidos   

f) bom estado de saúde aparente (ausência de diarreia, febre, vómitos)   

g) lavagem e desinfeção de mãos adequada e sempre que oportuna   

4.3. Existência de kits de vestuário para visitantes   

4.4. Os visitantes cumprem com as mesmas regras de higiene que os manipuladores   

Observações:  

 

5. Formação S N 

5.1. Formação periódica e contínua, dos manipuladores na área da higiene e 

segurança alimentar 

  

5.2. Formação periódica e contínua, dos colaboradores responsáveis pela 

higienização dos locais de manipulação de alimentos para o uso correto dos 

produtos de limpeza e desinfeção 
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5.3. Formação periódica e contínua dos responsáveis pelo controlo da higiene e 

segurança e alimentar 

  

5.4. Existem registos das formações efetuadas   

Observações:  

 

 

Assinatura do Auditor: ________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo refeitório: _________________________________ 
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Anexo 3.3 Tipo de confeção da refeição por estabelecimento de ensino  

 

Estabelecimento de ensino 

 

Tipo de confeção 

Agrupamento de Escolas Alfornelos 

EB1/JI Orlando Gonçalves Confeção Local 

EB1 Alice Leite Confeção Local 

EB1/JI Santos Mattos Confeção Local 

EB1/JI Maria Irene Lopes Azevedo 
Confeção diferida com palamenta 

descartável 

Agrupamento de Escolas Almeida Garrett 

EB1/JI Alfragide Confeção Local 

EB1/JI Quinta Grande Confeção Local 

EB1/JI Alto do Moinho Confeção Local 

Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes 

EB1/JI Mina Confeção Local 

JI Cerrado da Bica Confeção Local 

EB1/JI/creche Aprígio Gomes Confeção Local 

Agrupamento de Escolas Amadora Oeste 

EB1/JI Manuel Heleno Confeção Local 

EB1/JI Venteira Confeção Local 

EB1/JI Raquel Gameiro Confeção Local 

Agrupamento de Escolas Cardoso Pires 

EB1/JI Casal da Mira Confeção Local 

EB1/JI A-da-Beja Confeção Local 

EB1/JI Moinhos da Funcheira Confeção Local 

EB1/JI/creche José Garcês Confeção Local 

Agrupamento de Escolas Miguel Torga 

EB1 Ricardo Alberty Confeção Local 

JI São Brás Confeção Local 

EB1 Artur Martinho Simões Confeção Local 

Agrupamento de Escolas Mães D’Água 

EB1 Artur Bual Confeção Local 
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 Fonte: Caderno de Encargos  

  

JI Falagueira Confeção Local 

Agrupamentos de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa 

EB1/JI Terra dos Arcos Confeção Local 

EB1 Gago Coutinho 
Confeção diferida com palamenta 

descartável 

EB1/JI Vasco Martins Rebolo Confeção Local 

Agrupamento de Escolas Amadora 3 

EB1/JI/Creche Sacadura Cabral Confeção Local 

EB1/JI Brandoa Confeção Local 

JI Brandoa Confeção diferida sem palamenta 

Agrupamento de Escolas Damaia 

EB1 Padre Himalaia Confeção Local 

EB1/JI Águas Livres Confeção Local 

JI Damaia Confeção Local 

EB1/JI Cova da Moura Confeção Local 

Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves 

EB1/JI José Ruy Confeção Local 

EB1/JI Condes da Lousã Confeção Local 

Agrupamento de Escolas D. João V 

EB1/JI Alice Vieira Confeção Local 
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Anexo 3.4 Metodologia das semanas temáticas  

 

 

Semana da sopa 

 Criação de desdobráveis acerca das qualidades 

nutritivas da sopa; 

 Solicitar aos docentes para recolherem junto dos 

pais/encarregados receitas simples com confeção de 

sopas; 

 Trabalhos dos alunos acerca do tema. (cada escola 

escolhe o tipo de trabalho que deseja desenvolver) 

 Divulgação publicitária assim como no portal da 

educação das escolas vencedoras 

 

 

 

Semana do peixe 

 Criação de desdobráveis acerca das qualidades 

nutritivas do peixe;  

 Solicitar aos docentes para recolherem junto dos 

pais/encarregados de educação receitas simples com 

confeção de peixe; 

 Trabalhos dos alunos acerca do tema (cada escola 

escolhe o tipo de trabalho que deseja desenvolver) 

 Divulgação publicitária assim como no portal da 

educação das escolas vencedoras  

 

 

Semana da fruta 

 Criação de desdobráveis acerca das qualidades 

nutritivas da fruta; 

 Trabalhos dos alunos acerca do tema. (cada escola 

escolhe o tipo de trabalho que deseja desenvolver) 

 Divulgação publicitária assim como no portal da 

educação das escolas vencedoras 
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Anexo 4 – Documentos Elaborados 

Anexo 4.1 Caracterização escolar do ano letivo 2013/2014 

 

 

            

 

 

CARATERIZAÇÃO ESCOLAR 

Ano Letivo 2013/2014 
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Agrupamento  Escola 
Pré-escolar 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano Turmas CA Total 

turmas  
Total 

alunos   
Total 
NEE’s Nº 

Turmas 
Nº 

Alunos 
NEE's 

Nº 
Turmas 

Nº 
Alunos 

NEE's 
Nº 

Turmas 
Nº 
Alunos 

NEE's 
Nº 

Turmas 
Nº 

Alunos 
NEE's 

Nº 
Turmas 

Nº 
Alunos 

NEE's 
Nº 

Turmas 
Nº 

Alunos 
NEE's  

Alfornelos  

EB1/JI Orlando Gonçalves  2 47 1 2 52 0 2 48 2 2 43 4 2 43 4 0 0 0 10 237 11 

EB1 Alice Leite  0 0 0 1 24 0 1 24 0 1 22 4 1 39 4 0 0 0 4 93 8 

EB1 Mª Irene L. Azevedo 1 20 1 1 23 1 1 24 1 1 24 2 1 19 0 0 0 0 5 114 5 

(1) EB1/JI Santos Mattos  2 43 3 1 20 3 2 36 6 1 23 4 1 17 1 0 0 0 7 140 17 

Total do Agrupamento  5 110 5 5 119 4 6 130 9 5 112 14 5 118 9 0 0 0 26 584 41 

Almeida Garret  

EB1/JI Alfragide  1 20 1 2 40 0 2 47 2 1 22 1 2 44 3 0 0 0 8 173 7 

EB1/JI Quinta Grande 2 45 1 3 71 1 2 54 0 2 51 3 3 69 6 0 0 0 12 290 11 

EB1/JI Alto Moinho 2 45 1 1 22 2 1 23 2 3 58 11 1 21 3 1 17 0 9 186 19 

Total do Agrupamento  5 110 3 6 133 3 5 124 4 6 131 15 6 134 12 1 17 0 29 649 37 

 Cardoso Lopes  

EB1/JI Mina 2 45 2 2 50 1 2 52 0 2 52 0 2 43 1 0 0 0 10 242 4 

EB1/JI Aprígio Gomes 4 90 4 4 98 1 4 94 4 4 96 3 5 102 9 0 0 0 21 480 21 

JI Cerrado da Bica 3 65 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 65 4 

Total do Agrupamento  9 200 10 6 148 2 6 146 4 6 148 3 7 145 10 0 0 0 34 787 29 

Amadora Oeste 

EB1/JI Manuel Heleno 1 20 0 1 20 1 2 31 4 1 30 0 2 40 4 0 0 0 7 141 9 

EB1/JI Venteira 1 90 3 4 92 1 3 67 5 3 78 5 3 71 7 0 0 0 14 398 21 

EB1/JI Raquel Gameiro 1 25 0 1 26 0 1 20 2 1 26 1 1 26 1 0 0 0 5 123 4 

Total do Agrupamento  3 135 3 6 138 2 6 118 11 5 134 6 6 137 12 0 0 0 26 662 34 

D. João V EB1/JI Alice Vieira 3 70 1 2 47 0 2 45 1 3 71 2 4 75 11 0 0 0 14 308 15 

Total do Agrupamento  3 70 1 2 47 0 2 45 1 3 71 2 4 75 11 0 0 0 14 308 15 

Damaia 

EB1 Padre Himalaia 0 0 0 3 58 2 3 70 4 2 52 6 3 58 8 0 0 0 11 238 20 

(2) EB1/JI Águas Livres 2 50 0 2 48 2 2 46 3 3 56 3 2 45 7 0 0 0 11 245 15 

EB1/JI Cova da Moura 2 45 2 1 23 1 2 43 3 2 41 3 3 55 4 0 0 0 10 207 13 

JI da Damaia 3 70 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 70 1 

Total do Agrupamento  7 165 3 6 129 5 7 159 10 7 149 12 8 158 19 0 0 0 35 760 49 

Escolas do 1º Ciclo/JI – Nº de Turmas e Nº de Alunos 
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Legenda: (NEE’s) Necessidades Educativas Especiais; (CA) Currículo Alternativo; (UAI) Unidades de Apoio à Inclusão

Dr. Azevedo Neves  
(1) EB1/JI José Ruy 3 69 3 3 65 2 3 68 2 3 71 8 3 56 4 0 0 0 15 329 19 

EB1/JI Condes da Lousã 2 52 1 2 50 0 1 26 0 2 40 3 1 25 4 0 0 0 8 193 8 

Total do Agrupamento  5 121 4 5 115 2 4 94 2 5 111 11 4 81 8 0 0 0 23 522 27 

José Cardoso 
Pires  

EB1/JI Casal da Mira 3 70 1 1 21 0 2 44 3 1 22 3 2 32 2 0 0 0 9 189 9 

(2) EB1/JI José Garcês 4 84 4 1 33 0 2 30 7 2 32 5 1 26 2 0 0 0 10 205 18 

EB1/JI A-da-Beja 3 63 2 1 12 2 1 18 0 1 17 0 1 17 2 0 0 0 7 127 6 

EB1/JI Moinhos Funcheira 3 65 4 2 60 1 3 54 2 3 63 2 2 44 1 0 0 0 13 286 10 

Total do Agrupamento  13 282 11 5 126 3 8 146 12 7 134 10 6 119 7 0 0 0 39 807 43 

Mães d'Água  
EB1 Artur Bual 0 0 0 2 45 0 2 52 0 2 48 3 2 41 3 0 0 0 8 186 6 

JI da Falagueira 4 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 85 0 

Total do Agrupamento  4 85 0 2 45 0 2 52 0 2 48 3 2 41 3 0 0 0 12 271 6 

Miguel Torga  

EB1 Ricardo Alberty 0 0 0 2 48 2 3 58 1 2 56 2 3 71 3 0 0 0 10 233 8 

EB1 Artur M. Simões 0 0 0 2 50 3 3 60 6 3 63 7 3 68 2 0 0 0 11 241 18 

JI de S. Brás 5 125 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 125 6 

Total do Agrupamento  5 125 6 4 98 5 6 118 7 5 119 9 6 139 5 0 0 0 26 599 32 

Pioneiros da 
Aviação 

Portuguesa 

EB1/JI Terra dos Arcos 2 45 3 4 82 1 3 72 2 3 72 3 3 65 3 0 0 0 15 336 12 

EB1 Gago Coutinho 0 0 0 1 26 0 1 26 0 2 47 3 2 42 2 0 0 0 6 141 5 

EB1/JI Vasco M. Rebolo 2 50 0 2 52 0 2 47 2 2 42 4 2 45 4 0 0 0 10 236 10 

Total do Agrupamento  4 95 3 7 160 1 6 145 4 7 161 10 7 152 9 0 0 0 31 713 27 

Amadora3  

EB1/JI Sacadura Cabral 4 82 5 3 76 0 5 108 5 4 91 0 5 103 6 0 0 0 21 460 16 

EB1/JI Brandoa 2 45 1 3 72 1 4 95 1 3 78 0 3 73 4 0 0 0 15 363 7 

JI nº2 da Brandoa 4 95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 95 2 

Total do Agrupamento  10 222 8 6 148 1 9 203 6 7 169 0 8 176 10 0 0 0 40 918 25 

TOTAL 73 1720 57 60 1406 28 67 1480 70 65 1487 95 69 1475 115 1 17 0 335 7580 365 
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Pré-escolar 
Total de turmas Total de Alunos 

73 1720 

         

         
1º Ciclo 

Total de turmas Total de Alunos 

262 5859 

         

         Currículos 
Alternativos 

Total de turmas Total de Alunos 

1 17 

 

(1) Unidade de Ensino Estruturado para 

crianças com perturbações do Espectro do 

Autismo;  

(2) Unidade de Apoio Especializado para 

crianças com Multideficiência ou Surdo           

              Cegueira Congénita.    

 

UAI  Escola  
Nº de 

Alunos  

(1) EB1/JI Santos Mattos  6 

  EB1/JI José Ruy 7 

(2) EB1/JI Águas Livres  6 

  EB1/JI José Garcês  5 



Cátia Guerreiro, A intervenção da Autarquia na Educação: O Papel da Câmara Municipal da Amadora 

na Gestão dos Refeitórios Escolares, IEUL, 2014 

 

87 
 

Escolas do 1º Ciclo – Insucesso Escolar 2013/2014 

Legenda: (Ret.) Retenções; (Abn.) Abandonos; (CA) Currículo Alternativo.  

Taxa de Retenção Taxa de Abandono 

8,2 % 0,6 % 

 

 

 

Agrupamento  Escola 
1º Ano  2º Ano 3º Ano 4º Ano 

Turmas  
C. A. Total Retenção Total Abandono 

Nº 
Ret 

Nº 
Aban 

Nº 
Ret 

Nº 
Aban 

Nº 
Ret 

Nº 
Aban 

Nº 
Ret 

Nº 
Aban 

Nº 
Ret 

Nº 
Aban 

 Nº 
Alunos 

% 
Agrup. 

Nº 
Alunos 

% 
Agrup.  

Alfornelos  

EB1/JI Orlando Gonçalves  0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 10 

6,7% 

0 

0,0% 
EB1 Alice Leite  0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 7 0 

EB1 Mª Irene L. Azevedo 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 8 0 

EB1/JI Santos Mattos  0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 10 0 

Total do agrupamento  0 0 19 0 16 0 0 0 0 0 35 0 

Almeida Garrett  

EB1/JI Alfragide  0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 

8,4% 

1 

4,0% 
EB1/JI Quinta Grande 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

EB1/JI Alto Moinho 9 1 6 4 5 1 10 6 11 7 41 19 

Total do Agrupamento  9 1 7 4 6 3 11 6 11 7 44 21 

Cardoso Lopes  
EB1/JI Mina 0 0 8 2 7 0 2 0 0 0 17 

8,9% 

2 

0,4% EB1/JI Aprígio Gomes 2 0 10 0 11 0 11 0 0 0 34 0 

Total do Agrupamento  2 0 18 2 18 0 13 0 0 0 51 2 

Amadora Oeste 

EB1/JI Manuel Heleno 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 8 

8,3% 

0 

1,0% 
EB1/JI Venteira 1 1 12 1 10 2 9 1 0 0 32 5 

EB1/JI Raquel Gameiro 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Total do Agrupamento  1 1 17 1 10 2 15 1 0 0 43 5 

D. João V EB1/JI Alice Vieira 0 0 12 0 8 0 3 0 0 0 23 
6,1% 

0 
0,0% 

Total do Agrupamento  0 0 12 0 8 0 3 0 0 0 23 0 

Damaia 

EB1 Padre Himalaia 0 0 6 0 12 0 2 0 0 0 20 

9,2% 

0 

0,0% 
EB1/JI Águas Livres 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 9 0 

EB1/JI Cova da Moura 0 0 1 0 13 0 16 0 0 0 30 0 

Total do Agrupamento  1 0 12 0 28 0 18 0 0 0 59 0 

Dr. Azevedo 
Neves  

EB1/JI José Ruy 0 0 12 0 12 0 7 0 0 0 31 

10,8% 

0 

0,0% EB1/JI Condes da Lousã 0 0 4 0 9 0 0 0 0 0 13 0 

Total do Agrupamento  0 0 16 0 21 0 7 0 0 0 44 0 

José Cardoso 
Pires  

EB1/JI Casal da Mira 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 7 

6,5% 

1 

0,2% 

EB1/JI José Garcês 0 0 13 0 2 0 3 0 0 0 18 0 

EB1/JI A-da-Beja 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

EB1/JI Moinhos 
Funcheira 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 9 0 

Total do Agrupamento  2 1 25 0 5 0 3 0 0 0 35 1 

Mães d'Água  EB1 Artur Bual 1 0 7 0 4 0 11 0 0 0 23 
12,3% 

0 
0,0% 

Total do Agrupamento  1 0 7 0 4 0 11 0 0 0 23 0 

Miguel Torga  
EB1 Ricardo Alberty 0 0 9 0 21 0 6 0 0 0 36 

9,6% 

0 

0,0% EB1 Artur M. Simões 0 0 9 0 1 0 3 0 0 0 13 0 

Total do Agrupamento  0 0 18 0 22 0 9 0 0 0 49 0 

Pioneiros da 
Aviação 

Portuguesa 

EB1/JI Terra dos Arcos 0 0 9 0 7 0 1 0 0 0 17 

6,6% 

0 

0,0% 
EB1 Gago Coutinho 0 0 5 0 5 0 2 0 0 0 12 0 

EB1/JI Vasco M. Rebolo 1 0 6 0 3 0 3 0 0 0 13 0 

Total do Agrupamento  1 0 20 0 15 0 6 0 0 0 42 0 

Amadora3 
EB1/JI Sacadura Cabral 0 3 10 0 7 1 3 0 0 0 20 

4,4% 

4 

0,6% EB1/JI Brandoa 0 0 4 0 3 0 4 0 0 0 11 0 

Total do Agrupamento  0 3 14 0 10 1 7 0 0 0 31 4 

TOTAL 17 6 185 7 163 6 103 7 11 7 479  8,2 33  0,6 
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Atividades de Enriquecimento Curricular – Nº de Grupos e Nº de Alunos 

  

Agrupamento Escola 
Nº 

Turmas 
Nº 

Alunos 
Média 

alunos/grupo 
% Alunos 
Inscritos 

Alfornelos  

EB1/JI Orlando Gonçalves  8 124 15,50 65,3 

EB1 Alice Leite  5 54 10,80 58,1 

EB1 Mª Irene L. Azevedo 4 78 19,50 83 

EB1/JI Santos Mattos  5 97 20,00 100 

Total do Agrupamento  22 356 16,45 77 

Almeida Garrett  

EB1/JI Alfragide  7 149 21,29 97,4 

EB1/JI Quinta Grande 10 221 22,10 90,2 

EB1/JI Alto Moinho 5 105 21,00 74,5 

Total do Agrupamento  22 475 21,46 87 

Cardoso Lopes  
EB1/JI Mina 8 185 23,13 93,9 

EB1/JI Aprígio Gomes 17 368 21,65 94,4 

Total do Agrupamento  25 553 22,39 94 

Amadora Oeste 

EB1/JI Manuel Heleno 6 105 17,50 86,8 

EB1/JI Venteira 13 262 20,15 85,1 

EB1/JI Raquel Gameiro 4 82 20,50 83,7 

Total do Agrupamento  23 449 19,38 85 

D. João V EB1/JI Alice Vieira 11 227 20,64 95,4 

Total do Agrupamento  11 227 20,64 95 

Damaia 

EB1 Padre Himalaia 12 199 16,58 83,6 

EB1/JI Águas Livres 9 185 20,56 94,9 

EB1/JI Cova da Moura 8 142 17,75 87,7 

Total do Agrupamento  29 526 18,30 89 

Dr. Azevedo Neves  
EB1/JI José Ruy 12 241 20,08 92,7 

EB1/JI Condes da Lousã 6 129 21,50 91,5 

Total do Agrupamento  18 370 20,79 92 

José Cardoso Pires  

EB1/JI Casal da Mira 6 91 15,17 76,5 

EB1/JI José Garcês 6 99 16,50 81,8 

EB1/JI A-da-Beja 4 63 15,75 98,4 

EB1/JI Moinhos Funcheira 10 199 19,90 90 

Total do Agrupamento  26 452 16,83 87 

Mães d'Água  EB1 Artur Bual 8 162 20,25 87,1 

Total do Agrupamento  8 162 20,25 87 

Miguel Torga  
EB1 Ricardo Alberty 10 207 20,70 88,8 

EB1 Artur M. Simões 11 196 17,82 81,3 

Total do Agrupamento  21 403 19,26 85 

Pioneiros da 
Aviação 

Portuguesa 

EB1/JI Terra dos Arcos 13 283 21,77 97,3 

EB1 Gago Coutinho 6 127 21,17 90,1 

EB1/JI Vasco M. Rebolo 8 174 21,75 93,5 

Total do Agrupamento  27 584 21,56 94 

Amadora 3 
EB1/JI Sacadura Cabral 17 324 19,06 85,7 

EB1/JI Brandoa 10 217 21,70 68,2 

Total do Agrupamento  27 541 20,38 77 

TOTAL 259 5098 19,39 87 
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 Aprender & Brincar – Nº de Alunos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

 

 
Agrupamento  Escola 

Pré-
escolar 

1º Ciclo Total 

Alfornelos  

EB1/JI Orlando Gonçalves  20 32 52 

EB1 Alice Leite   -- 21 21 

EB1 Mª Irene L. Azevedo  --  -- 0 

EB1/JI Santos Mattos  10 20 30 

Total do Agrupamento  30 73 103 

Almeida Garret  

EB1/JI Alfragide  17 80 97 

EB1/JI Quinta Grande 37 133 170 

EB1/JI Alto Moinho 7 15 22 

Total do Agrupamento  61 228 289 

Cardoso Lopes  

EB1/JI Mina 20 60 80 

EB1/JI Aprígio Gomes 50 104 154 

JI Cerrado da Bica 28  -- 28 

Total do Agrupamento  98 164 262 

D. Francisco M. Melo  

EB1/JI Manuel Heleno 0 24 24 

EB1/JI Venteira 38 72 110 

EB1/JI Raquel Gameiro 7 0 7 

Total do Agrupamento  45 96 141 

D. João V EB1/JI Alice Vieira 25 36 61 

Total do Agrupamento  25 36 61 

Damaia 

EB1 Padre Himalaia  -- 68 68 

EB1/JI Águas Livres 20 75 95 

EB1/JI Cova da Moura 20 30 50 

JI da Damaia 30 --  30 

Total do Agrupamento  70 173 243 

Dr. Azevedo Neves  
EB1/JI José Ruy 25 33 58 

EB1/JI Condes da Lousã 5 9 14 

Total do Agrupamento  30 42 72 

José Cardoso Pires  

EB1/JI Casal da Mira 14 0 14 

EB1/JI José Garcês 30 16 46 

EB1/JI A-da-Beja 42 43 85 

EB1/JI Moinhos Funcheira 28 94 122 

Total do Agrupamento  114 153 267 

Mães d'Água  
EB1 Artur Bual --  21 21 

JI da Falagueira 24 --  24 

Total do Agrupamento  24 21 45 

Miguel Torga  

EB1 Ricardo Alberty  -- 55 55 

EB1 Artur M. Simões  -- 57 57 

JI de S. Brás 54 --  54 

Total do Agrupamento  54 112 166 

Roque Gameiro  

EB1/JI Terra dos Arcos 15 129 144 

EB1 Gago Coutinho --  42 42 

EB1/JI Vasco M. Rebolo 28 71 99 

Total do Agrupamento  43 242 285 

Sophia de M. Breyner  

EB1/JI Sacadura Cabral 40 93 133 

EB1/JI Brandoa 21 86 107 

JI da Brandoa 37  -- 37 

Total do Agrupamento  98 179 277 

TOTAL 692 1519 2211 
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Escolas do 2º e 3º Ciclo e Secundárias(1) – Insucesso Escolar 

Legenda: (Ret.) Retenções; (Ab.) Abandonos; (CEF) Cursos de Educação e Formação; (CV) Currículo Vocacional; (CP) Cursos Profissionais; (CA) Currículo 
Alternativo; (PEF) Programa Integrado de Ensino e Formação 

Taxa de Retenção Taxa de Abandono 

19 % 1,6 % 

(1) Não foi possível inserir a tabela relativa ao número de alunos e turmas das escolas do 2º e 3º Ciclo e Secundárias, devido ao tamanho da mesma. 

Escolas 

5º Ano  6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 10º Ano 11º Ano 12º Ano CEF CV CP CA PIEF 
Total 

Retenções  
Total Abandonos  

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab 

Nº 
Ret 

Nº 
Ab. 

Nº 
Ret. 

Nº 
Ab. 

Nº Alunos  Nº Alunos  

EB 2/3 Alfornelos  14 0 16 0 35 0 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 98 0 

EB 2/3 Almeida Garrett 27 9 8 0 20 0 18 1 9 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 19 3 0 0 108 19 

EB 2/3 Cardoso Lopes  12 0 28 0 18 0 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 93 0 

EB 2/3 D. Francisco M. Melo 
52 3 50 2 41 3 29 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 10 

EB 2/3 Sec. D. João V 7 0 13 0 28 0 34 0 35 0 17 0 13 0 18 0 15 1 0 0 7 15 12 0 0 0 199 16 

EB 2/3 Pedro O'rey da Cunha 
34 0 20 0 21 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 

EB 2/3 Sec. Dr. Azevedo Neves  24 0 25 0 37 0 28 0 20 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 19 0 0 0 0 143 19 

José Cardoso Pires  11 1 19 0 29 0 27 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 2 

EB 2/3 Sec. Mães d'Água  9 7 18 10 17 3 18 3 16 2 13 2 7 0 19 2 3 1 0 0 11 0 6 1 24 5 161 36 

EB 2/3 Miguel Torga  12 1 26 0 38 1 21 0 22 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 124 3 

EB 2/3 Roque Gameiro  22 0 23 0 44 0 29 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 

EB 2/3 Sophia M. Breyner 30 2 60 1 38 1 18 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 161 7 

ES Amadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 37 0 147 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 261 0 

ES Fernando Namora 0 0 0 0 19 1 26 1 23 2 25 8 25 14 50 8 0 0 0 0 28 5 0 0 0 0 196 39 

ES Seomara da C. Primo 0 0 0 0 5 11 10 9 9 4 21 1 31 12 54 4 0 0 0 0 44 23 0 0 0 0 174 64 

TOTAL 254 23 306 13 390 20 292 15 250 11 133 11 113 26 288 14 33 11 0 0 115 62 55 4 24 5 2253 215 
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Pessoal Docente e Pessoal não Docente 

PROFESSORES 

AGRUPAMENTO 

A lecionar  

Pré-
escolar  

1º Ciclo do 
Ensino 
Básico  

2º Ciclo do 
Ensino 
Básico  

3º Ciclo do 
Ensino 
Básico  

Secundário  TOTAL  

Alfornelos  5 22 26 40 0 93 

Almeida Garrett  5 24 23 36 0 88 

Cardoso Lopes  9 27 20 27 0 83 

Amadora Oeste 6 23 33 32 0 94 

D. João V 3 11 0 102 0 116 

Damaia 7 28 79 0 114 

Dr. Azevedo Neves  5 21 105 131 

José Cardoso Pires  13 28 23 30 0 94 

Mães d'Água  4 10 22 30 27 93 

Miguel Torga  5 24 28 37 0 94 

Pioneiros da Aviação Portuguesa 4 27 44 55 0 245 

Amadora3 10 34 35 65 0 201 

TOTAL 1503 

 

PESSOAL DOCENTE 

Agrupamentos 
Apoio 

Educativo 
Ensino 

Especial 
Outros TOTAL 

Alfornelos  1 9 1 11 

Almeida Garret  3 4 4 11 

Cardoso Lopes  5 3 
 

8 

Amadora Oeste 1 5 3 9 

D. João V 1 2 3 6 

Damaia 0 10 6 16 

Dr. Azevedo Neves  3 6 
 

9 

José Cardoso Pires  5 6 4 15 

Mães d'Água  2 2 
 

4 

Miguel Torga  2 4 5 11 

Pioneiros da Aviação 
Portuguesa 

6 5 1 12 

Amadora3 0 6 5 11 

TOTAL  29 62 32 123 
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(1)Um  Mediador e um Educador Social  

 

  

PESSOAL NÂO DOCENTE 

AGRUPAMENTOS  

Assistentes 
Operacionais 

Assistentes 
Técnicos 

Animadores 
Socioculturais 

Psicólogos 
Técnicos de 

Serviço Social  
Outros  

CMA MEC CMA MEC CMA MEC CMA MEC CMA MEC CMA MEC 

Alfornelos 40 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Almeida Garret  35 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Cardoso Lopes  44 0 6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Amadora Oeste  42 22 8 5 0 0 1 0 0 0 0 0 

D. João V 8 23 0 7 0 1 0 1 0 1 0 0 

Damaia 45 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Dr. Azevedo Neves  51 0 8 0 0 0 1 0 0 1 0 2
(1)

 

José Cardoso Pires  45 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Mães d'Água  35 0 6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Miguel Torga  34 0 8 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Pioneiros da Aviação Portuguesa 51 22 12 8 0 0 1 1 0 0 0 0 

Amadora3 43 26 8 9 0 0 1 0 0 0 0 0 

Total agrupamentos 473 93 84 29 0 4 11 2 0 5 0 2 

TOTAL 703 



Cátia Guerreiro, A Intervenção da Autarquia na Educação: O Papel da Câmara Municipal da Amadora 

na Gestão dos Refeitórios Escolares, IEUL, 2014 

 

93 
 

Anexo 4.2 Relatório das Atividades de Enriquecimento Curricular relativo ao primeiro 

trimestre   

Análise dos relatórios Trimestrais AEC  

Ano Letivo 2013-2014 -2 1º Trimestre  
1. Documentação  

 
Todos os responsáveis pelas AEC’s afirmam já ter entregue no Agrupamento de 

Escolas a Programação Anual, a Planificação das Atividades e os Dados Biográficos.  

   

2. Objetivos  

 

 

Quando questionados se os objetivos traçados para o respetivo trimestre, foram 

atingidos, todos respondem afirmamente. Contudo, verifica-se que onze responsáveis 

aferem que existiram dificuldades na concretização dos mesmos.  

 

 

Sim  
39% 

Não  
61% 

Dificuldades na concretização dos objectivos  
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2 

9 

6 

4 

10 
9 

11 11 

13 

9 9 

11 

2 
1 

2 2 
1 

Qualidade da supervisão
da Escola

Relação com o
coordenador da

actividade

Relação do professor
titular com os

professores AEC

Relacionamento do
pessoal auxiliar com os

professores das AEC

Relação com a Escola  

Excelente Muito Bom Bom Médio Insuficiente

Comportamento 
inadequado dos 

alunos  
40% 

Problemas na 
colocação dos 

animadores 
30% 

Pouco 
envolvimento das 

famílias 
10% 

Falta de 
recursos 
materiais  

20% 

Motivos  
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3 
5 

3 

6 

2 

7 

4 

7 
9 

3 

8 
10 

15 
13 

19 

9 

3 3 
4 

1 

4 

Articulação do
plano de

actividades das AEC
com o P.E. da

Escola

Participação dos
professores das

AEC nas reuniões
de Avaliação

Espírito de Equipa Integração dos
professores das
AEC na Escola

Valorização das
AEC pelas famílias

Relação com a Escola  

Excelente Muito Bom Bom Médio Insuficiente

3 
2 2 

3 

12 

4 

14 

9 

13 13 

9 

12 

9 

3 3 

1 

Relação Professor/Aluno Comportamento dos
Alunos

Assiduidade dos Alunos Pontualidade dos Alunos

Relação com os Alunos  

Excelente Muito Bom Bom Médio Insuficiente
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Aspetos que deviam ser melhorados e que não foram ainda referenciados  

 Supervisão da Escola  

 Articulação do plano das AEC com o projeto anual de actividades da escola  

 Integração das AEC no Projecto Educativo da Escola 

 Espaços livres para a realização de atividades de grupo  

 Necessidade de espaços adequados à exposição de trabalhos  

 Formação para poder utilizar o quadro interactivo  

 Disponibilizar um leitor de DVD  

1 1 1 

18 

14 

11 

7 

12 
13 

2 
1 

3 

Participação dos Alunos nas
Actividades

Interesse nos Conteúdos
Programáticos

Motivação dos Alunos

Relação com os Alunos  

Excelente Muito Bom Bom Médio Insuficiente

1 
2 

1 

9 

7 7 
8 

7 

11 

15 

9 

14 

11 

6 
5 

7 
6 

8 

1 1 

3 

1 

Quantidade dos
equipamentos

Qualidade dos
equipamentos

Acessibilidade aos
equipamentos

Conservação dos
equipamentos

Adequação dos
espaços utilizados

Equipamentos  

Excelente Muito bom Bom Médio Insuficiente
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 Mais vigilância nos recreios 

 Comunicação entre a escola e os Professores das AEC 

 Falta de envolvimento das famílias  

 Igualdade de equipamentos em todas as salas 

 Evitar juntar os alunos mais problemáticos (na mesma turma)  

 Divulgação junto dos Encarregados de Educação da importância desta AEC 

(Capoeira) 

 Maior adesão dos alunos a esta actividade (capoeira)  

 Alargamento desta actividade a outros agrupamentos (capoeira)  

 Visitas de estudo no âmbito das AEC (expressões e cidadanias)  

 Disponibilização de mais espaços para guardar materiais, bem como trabalhos 

nas salas de aula;  

 Comunicação entre os dirigentes e os professores das AEC 

 Desenvolver projectos continuados no decorrer do ano lectivo, que promovam a 

motivação dos alunos para as aprendizagens e simultaneamente um maior 

conhecimento por parte dos Encarregados de Educação sobre o trabalho 

desenvolvido.  

 Não foi realizada a habitual reunião de apresentação dos professores das AEC 

aos pais.  

 

 

 

 EB1 Artur Bual  

Valorização das AEC pelas famílias; Adequação dos espaços utilizados (2).  

 

 

 EB1 Artur Martinho Simões 

Articulação do plano de actividades das AEC com o Projecto Educativo de 

Escola (1); Comportamento dos alunos (2); quantidade dos equipamentos; 

qualidade dos equipamentos; acessibilidade dos equipamentos; (1) conservação 

dos equipamentos; (2) Adequação dos espaços utilizados (1).  

 

 

Comunicação entre os corpos dirigentes e os professores das AEC 

 

 EB1/JI Quinta Grande  

Participação dos Professores das AEC nas reuniões de avaliação (1)  

 

No âmbito das AEC Expressoes e Cidadania, consideram que a marcação de 

visitas ao exterior (centro de exposição, museus, instituições locais, entre outros) 

poderiam ser uma mais valia.  

 

 EB1/JI Sacadura Cabral  

Qualidade da supervisão na escola (2); Articulação do Plano de Actividades das 

AEC com o projecto educativo de escola (2); valorização das AEC pelas 

famílias (2);  
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Supervisão da escola mais presente; articulação do plano das AEC com o 

projecto anual de actividades da escola para que todos os intervenientes no 

processo educativo sintam que fazem parte deste.  

 

 

 EB1/JI Venteira  

Qualidade da supervisão da Escola (2); Articulação do plano de actividades das 

AEC com o projecto Educativo da Escola (2); Valorização das AEC pelas 

famílias (1); Comportamento dos alunos (2); Assiduidade dos alunos (2); 

Pontualidade dos alunos (2); Quantidade dos equipamentos (2); Qualidade dos 

equipamentos (2); Acessibilidade dos equipamentos (2); Conservação dos 

equipamentos (2); adequação dos espaços utilizados (2).  

 

 EB1/JI Terra dos Arcos  

Participação dos Professores das AEC nas reuniões de avaliação (1); 

Comportamento dos alunos (2); Conservação dos Equipamentos (2); 

Conservação dos espaços utilizados (2).  

 

 EB1/JI Moinhos da Funcheira  

Participação dos Professores das AEC nas reuniões de avaliação (1); Quantidade 

dos equipamentos (2); Acessibilidade aos equipamentos (2); adequação dos 

espaços utilizados (2). 

 

 EB1/JI Águas Livres  

 EB1/JI José Ruy  

 JI Cova da Moura  

Articulação do plano de actividades das AEC com o projecto Educativo da 

Escola (2); Comportamento dos alunos (2). 

 

 EB1/JI Alice Leite  

Comportamento dos alunos (2); 

 

 EB1/JI À-da-Beja  

Articulação do plano de actividades das AEC com o projecto Educativo da 

Escola (2); Qualidade dos equipamentos (2); 

 

 EB1/JI Vasco Martins Rebolo  

Relação do professor titular com os professores AEC (2); Articulação do plano 

de actividades das AEC com o projecto Educativo da Escola (2); Participação 

dos Professores das AEC nas reuniões de avaliação (1); Espírito de equipa (2); 

Acessibilidade aos equipamentos (2); 

 

 EB1/JI Ricardo Alberty  

Comportamento dos alunos (2); Assiduidade dos alunos (2); Pontualidade dos 

alunos (2); Participação dos alunos nas atividades (2); Interessa nos conteúdos 

programáticos (2); Motivação dos alunos (2); Acessibilidade aos equipamentos 

(2); 
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 EB1 Aprígio Gomes  

Participação dos Professores das AEC nas reuniões de avaliação (1); 

Valorização das AEC pelas famílias (2); Comportamento dos alunos (2); 

Pontualidade dos alunos (2); Acessibilidade aos equipamentos (2) 

 

 EB1/JI Alfragide  

 EB1/JI Alto do Moinho  

Qualidade da supervisão da Escola (1); Relação com o coordenador da 

actividade (2); Relação do professor titular com os professores AEC (2); 

Relacionamento do pessoal auxiliar com os professores das AEC (2); 

Articulação do plano de actividades das AEC com o projecto Educativo da 

Escola (2); Participação dos Professores das AEC nas reuniões de avaliação (2); 

Espírito de equipa (2); Valorização das AEC pelas famílias (2); 

 

 EB1/JI Gago Coutinho  

Quantidade dos equipamentos (2); Qualidade dos equipamentos (2); 

Acessibilidade aos equipamentos (2); Conservação dos equipamentos (2); 

adequação dos espaços utilizados (2).  

 

 EB1/JI Raquel Gameiro 

Articulação do plano de actividades das AEC com o projecto Educativo da 

Escola (2); Espírito de equipa (2); Comportamento dos alunos (2); Motivação 

dos alunos (2); Quantidade dos equipamentos (2); Qualidade dos equipamentos 

(2); Acessibilidade aos equipamentos (2); Conservação dos equipamentos (2); 

adequação dos espaços utilizados (2).  
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Anexo 4.3 Relatório das Atividades de Enriquecimento Curricular relativo ao segundo 

semestre  

Análise dos relatórios Trimestrais AEC 

Ano Letivo 2013-2014 – 2º Trimestre 

 
1. Documentação  

 
Todos os responsáveis pelas AEC’s afirmam já ter entregue no Agrupamento de 

Escolas a Programação Anual, a Planificação das Atividades e os Dados Biográficos.  

   

2. O

b

j

e

t

i

v

o

s

  

 

 

Quando questionados se os objetivos traçados para o respetivo trimestre, foram 

atingidos, todos respondem afirmamente. Contudo, verifica-se que cinco responsáveis 

aferem que existiram dificuldades na concretização dos mesmos.  

 

 

 

 

Sim  
24% 

Não  
76% 

Dificuldades na concretização dos objectivos  
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1 

9 

3 
4 

15 

10 

13 
14 

3 
2 

5 

2 2 
1 

Qualidade da supervisão
da Escola

Relação com o
coordenador da

actividade

Relação do professor
titular com os

professores AEC

Relacionamento do
pessoal auxiliar com os

professores das AEC

Relação com a Escola  

Excelente Muito Bom Bom Médio Insuficiente

Comportamento 
inadequado dos 

alunos  
40% 

Falta de 
material 

dos alunos 
20% 

Distribuição dos 
alunos 
17% * 

Qualidade dos 
recursos existentes 

20% 

Motivos  
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2 
3 

2 
1 

8 

10 10 

15 

9 

5 
4 

10 

3 

9 

4 

2 
1 1 

2 2 2 

Participação dos
professores das

AEC nas reuniões
de Avaliação

Espírito de Equipa Integração dos
professores das
AEC na Escola

Valorização das
AEC pelas famílias

Relação com a Escola  

Excelente Muito Bom Bom Médio Insuficiente

4 

2 
3 

9 

4 

9 

6 

8 

10 

8 

11 

7 

2 2 

0 

Relação Professor/Aluno Comportamento dos
Alunos

Assiduidade dos Alunos Pontualidade dos Alunos

Relação com os Alunos  

Excelente Muito Bom Bom Médio Insuficiente



Cátia Guerreiro, A Intervenção da Autarquia na Educação: O Papel da Câmara Municipal da Amadora 

na Gestão dos Refeitórios Escolares, IEUL, 2014 

 

103 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Importa ainda destacar que o Centro de Línguas de Alvide (CLA), com o intuito 

de fornecer uma resposta mais precisa às questões que foram colocadas, solicitaram a 

todos os professores responsáveis pelas AEC’s o preenchimento do relatório enviado, 

3 
2 

3 

8 

10 

5 

9 9 

14 

1 

Participação dos Alunos nas
Actividades

Interesse nos Conteúdos
Programáticos

Motivação dos Alunos

Relação com os Alunos  

Excelente Muito Bom Bom Médio Insuficiente

2 2 
3 

2 2 
3 

2 
3 3 

10 

13 
12 12 

10 

5 

3 3 

7 

4 

1 1 1 

Quantidade dos
equipamentos

Qualidade dos
equipamentos

Acessibilidade aos
equipamentos

Conservação dos
equipamentos

Adequação dos
espaços utilizados

Equipamentos  

Excelente Muito bom Bom Médio Insuficiente
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sendo que as suas classificações são apresentadas por Agrupamento e por escola, como 

poderemos ver de seguida:  

Agrupamento de Escolas Amadora Oeste  

Relação com a escola 

 

 

Relação com os alunos 

 

 

 

 

 

 

 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 -
MANUEL
HELENO

EB1 -
VENTEIRA

EB1 -
RAQUEL
GAMEIRO

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0 EB1 -

MANUEL
HELENO

EB1 -
VENTEIRA

EB1 -
RAQUEL
GAMEIRO



Cátia Guerreiro, A Intervenção da Autarquia na Educação: O Papel da Câmara Municipal da Amadora 

na Gestão dos Refeitórios Escolares, IEUL, 2014 

 

105 
 

 

 

 

Equipamentos 

 

 

 

Agrupamento de Escolas José Cardoso Pires  

Relação com a Escola 

 

 

 

 

 

 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - MANUEL
HELENO

EB1 - VENTEIRA

EB1 - RAQUEL
GAMEIRO

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

EB1 -
MOINHOS
DA
FUNCHEIRA

EB1 - JOSÉ
GARCÊS
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Relação com os Alunos 

 

 

Equipamentos 

 

 

  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

EB1 - MOINHOS
DA FUNCHEIRA

EB1 - JOSÉ
GARCÊS

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

EB1 - MOINHOS DA
FUNCHEIRA

EB1 - JOSÉ GARCÊS
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Agrupamento de Escolas Miguel Torga  

Relação com a Escola 

 

 

Relação com os Alunos 

 

 

Equipamentos 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

EB1 -
RICARDO
ALBERTY

EB1 -
ARTUR
MARTINHO
SIMOES

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - RICARDO
ALBERTY

EB1 - ARTUR
MARTINHO
SIMOES

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

EB1 - RICARDO ALBERTY

EB1 - ARTUR MARTINHO
SIMOES
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Agrupamento de Escolas Mães d’Água  

Relação com a Escola 

 

Relação com os Alunos  

 

Equipamentos 

 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 Artur Bual

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

EB1 Artur Bual

3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1

EB1 Artur Bual
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Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa  

Relação com a Escola 

 

Relação com os Alunos 

Equipamentos 

 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 -
TERRAS DOS
ARCOS

EB1 - GAGO
COUTINHO

EB1 - VASCO
MARTINS
REBOLO

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - TERRAS
DOS ARCOS

EB1 - GAGO
COUTINHO

EB1 - VASCO
MARTINS
REBOLO

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

EB1 - TERRAS DOS
ARCOS

EB1 - GAGO
COUTINHO

EB1 - VASCO MARTINS
REBOLO
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Agrupamento de Escolas Amadora 3 

Relação com a Escola 

 

 

Relação com os Alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

EB1 -
SACADURA
CABRAL

EB1 -
BRANDOA

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 -
SACADURA
CABRAL

EB1 -
BRANDOA
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Equipamentos 

 

 

Agrupamento de Escolas de Alfornelos 

Relação com a Escola 

 

Relação com os Alunos 

 

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8

EB1 - SACADURA
CABRAL

EB1 - BRANDOA

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - ALICE
LEITE

EB1 - MILA

EB1 -
SANTOS
MATTOS

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - ALICE
LEITE

EB1 - MILA

EB1 -
SANTOS
MATTOS
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Equipamentos 

 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

EB1 - ALICE LEITE

EB1 - MILA

EB1 - SANTOS
MATTOS
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Agrupamento de Escolas Almeida Garret 

Relação com a Escola 

 

Relação com os Alunos 

 

Equipamentos 

 

  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

EB1 -
ALFRAGIDE

EB1 -
QUINTA
GRANDE

EB1 - ALTO
DO
MOINHO

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

EB1 -
ALFRAGIDE

EB1 -
QUINTA
GRANDE

EB1 - ALTO
DO MOINHO

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

EB1 - ALFRAGIDE

EB1 - QUINTA
GRANDE

EB1 - ALTO DO
MOINHO
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Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes  

Relação com a Escola 

 

Relação com os Alunos 

 

Equipamentos 

 

  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

EB1 -
MINA

EB1 -
APRIGIO
GOMES

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - MINA

EB1 -
APRIGIO
GOMES

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - MINA

EB1 - APRIGIO
GOMES
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Agrupamento de Escolas da Damaia  

Relação com a Escola 

 

Relação com os Alunos 

 

Equipamentos 

 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - PADRE
HIMALAIA

EB1 - AGUAS
LIVRES

EB1 - COVA
DA MOURA

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - PADRE
HIMALAIA

EB1 - AGUAS
LIVRES

EB1 - COVA
DA MOURA

2,7

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

EB1 - PADRE
HIMALAIA

EB1 - AGUAS
LIVRES

EB1 - COVA DA
MOURA
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Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves  

Relação com a Escola 

 

Relação com os Alunos 

 

Equipamentos 

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 -
JOSÉ RUY

EB1 -
CONDES
DA LOUSÃ

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

EB1 - JOSÉ
RUY

EB1 -
CONDES DA
LOUSÃ
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*EB1 Artur Martinho Simões  

 

 “Dificuldade na gestão do espaço das aulas, pois decorrem sempre na sala de 

aula. Ideal seria que as aulas decorressem sempre num espaço amplo como o do 

ginásio e com um sistema de som com qualidade, pois os rádios existentes nem 

sempre estão nas melhores condições e o volume nem sempre é o desejável. Isto 

juntando ao comportamento nem sempre adequado das turmas dificulta por 

vezes o bom funcionamento da aula.” 

  

Santa Casa da Misericórdia  

 “Apesar de registos cada vez mais significativos de articulação pedagógica e 

curricular das AEC com a Escola e os seus professores titulares, persistem 

variáveis e fatores que dificultam em alguns casos um trabalho mais efetivo e 

lúdico. A assiduidade das AEC (professores) e a sua substituição, é um 

obstáculo à criação de relação e consequentemente assiste-se a uma menos 

proximidade para um estabelecimento de atividades, ações e estratégias 

comuns; por outro lado, a distribuição constante de grupos torna-se um 

impedimento significativo a este modelo de gestão de AEC.”  

 

 

  

0,0
0,5
1,0
1,5
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Anexo 4.4 Análise da evolução da educação no Concelho da Amadora nos últimos seis 

anos  

 

 

 

Análise da evolução da Educação 

no Concelho da Amadora nos 

últimos seis anos 
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No seguimento do levantamento da caraterização da rede escolar municipal da 

Amadora, realizada anualmente, surge o presente documento com o principal objetivo 

de analisar a evolução de alguns dados relativos à educação nos últimos seis anos. Neste 

sentido, recorreu-se à análise da caraterização escolar dos anos letivos 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 para a construção das tabelas 

que serão apresentadas de seguida.  

 Assim, serão analisadas os seguintes indicadores: 

 O número de alunos e turmas do JI;  

 O número de alunos e turmas do 1º Ciclo;  

 O número de alunos e turmas do 2º Ciclo; 

 O número de alunos e turmas do 3º Ciclo; 

 O número de alunos e turmas do Ensino Secundário; 

 O número de retenções e abandonos dos alunos do 1º Ciclo; 

 O número de retenções e abandonos dos alunos do 2º Ciclo; 

 O número de retenções e abandonos dos alunos do 3º Ciclo; 

 O número de retenções e abandonos dos alunos do Ensino Secundário;   

 O número de alunos que frequentam o Aprender & Brincar;  

 O número de alunos que frequentam as AEC: 

 Número de turmas dos cursos de formação.  
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Em relação ao número de alunos inscritos no JI verificou-se que tem vindo a 

aumentar gradualmente ao longo dos anos em estudo. Destaca-se o ano letivo 

2012/20113 com 1770 alunos inscritos, no entanto, no presente ano letivo (2013/2014) 

verifica-se uma quebra, uma vez que existem 1720 alunos inscritos no JI, menos 50 

alunos do que no ano letivo anterior. Em relação ao número de turmas, a tendência 

também foi para aumentar, passando de 64 turmas em 2008/2009, para 73 em 

2013/2014.  

Analisando o número de alunos e turmas do JI nos anos letivos 2008/2009 e 

2013/2014, iremos de seguida referenciar as escolas onde este aumento foi mais 

significativo: no JI da Falagueira existem atualmente mais 45 alunos e mais 2 turmas 

do que em 2008/2009 e no JI de São Brás, embora o número de turmas se tenha 

mantido, existem mais 15 alunos do que em 2008/2009. Importa ainda referir que o 

significativo aumento do número de alunos do JI da Falagueira resulta do encerramento 

do JI da Quinta da Lage.  

 

Tabela 1 - Número de alunos e turmas do JI 

Ano letivo 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nº de 

Alunos 
1378 1562 1744 1758 1770 1720 

Nº de 

Turmas  
64 68 76 76 76 73 

 

Ao analisarmos o número de alunos inscritos no 1º Ciclo ao longo dos anos em 

estudo, verificamos que vai decrescendo. No ano letivo 2008/2009 existiam 6271 alunos 

inscritos ou seja, mais 412 alunos do que no presente ano letivo (em 2013/2014 existem 

5859 alunos inscritos). Por conseguinte, o mesmo se verifica em relação ao número de 

turmas do 1º Ciclo. Em 2008/2009 existiam 301 turmas do 1º ciclo, constatando-se que 

este número vai sendo cada vez mais reduzido. Ao ano letivo 2013/2014 corresponde o 

número mais baixo de turmas nos últimos seis anos, verificando-se que existem apenas 

262.  

Fazendo uma análise mais pormenorizada por escola, considerando o número de 

alunos e turmas do 1º Ciclo nos anos letivos 2008/2009 e 2013/2014, iremos de seguida 

referir as escolas onde este decréscimo foi mais significativo: na EB1 Alice Leite 

existem menos 71 alunos e menos 3 turmas, na EB1/JI Santos Mattos existem menos 
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51 alunos e menos 2 turmas; na EB1 Padre Himalaia existem menos 84 alunos e 

menos 4 turmas; na EB1/JI Cova da Moura existem menos 71 alunos e menos 4 

turmas; na EB1/JI Alice Vieira existem menos 120 alunos e menos 7 turma; na EB1/JI 

Casal da Mira existem menos 95 alunos e menos 4 turmas; e na EB1/JI Sacadura 

Cabral existem menos 95 alunos e menos 3 turmas. No entanto, importa destacar a 

EB1/JI Aprígio Gomes, uma vez que no presente ano letivo existem mais 270 alunos e 

mais 10 turmas do que em 2008/2009, resultante da agregação com a EB1 Mina de 

Água.  

Tabela 2 - Número de alunos e turmas do 1º Ciclo 

Ano letivo 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nº de 

Alunos 
6271 6166 6080 6125 6026 5859 

Nº de 

Turmas  
301 287 271 271 276 262 

 

 Ao analisar o número de alunos do 2º Ciclo nos anos letivos em estudo, 

verifica-se que foi sempre aumentando até ao ano letivo 2010/2011. No entanto, daí em 

diante verifica-se que tem vindo a diminuir, existindo atualmente 3248 alunos do 2º 

Ciclo, menos 496 alunos do que em 2010/2011. Em relação ao número de turmas do 

2º Ciclo, em 2009/2010 existiam 172, número que veio a diminuir até ao presente ano 

letivo (2013/2014) existindo atualmente 144 turmas do 2º Ciclo.  

 

Tabela 3 - Número de alunos e turmas do 2º Ciclo 

Ano letivo 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nº de 

Alunos 
3408 3744 3862 3683 3581 3248 

Nº de 

Turmas  
153 172 169 164 164 144 

 

No que diz respeito ao número de alunos do 3º Ciclo, constata-se que foi 

sempre aumentando exponencialmente até 2011/2012. A partir deste ano letivo verifica-

se um decréscimo significativo, existindo atualmente apenas 4252 alunos a frequentar o 

3º Ciclo, menos 624 alunos do que em 2011/2012. O mesmo acontece com o número 

de turmas do 3º Ciclo que diminuiu de 214 turmas em 2011/2012, para 183 turmas em 

2013/2014.  
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Tabela 4 - Número de alunos e turmas do 3º Ciclo 

Ano letivo 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nº de 

Alunos 
4235 4302 4633 4876 4394 4252 

Nº de 

Turmas  
192 200 209 214 190 183 

 

Como se pode verificar através da leitura da tabela seguinte, o número de 

alunos da Ensino Secundário aumentou até 2010/2011, existindo neste ano letivo 

2913 alunos. Nos anos seguintes, este número veio a diminuir, existindo atualmente 

1882 alunos. O mesmo acontece com o número de turmas, que diminuiu de 143 

turmas em 2010/2011 para 81 turmas em 2013/2014.   

 Fazendo uma análise mais pormenorizada por escola, considerando o número de 

alunos e turmas do Ensino Secundário nos anos letivos 2008/2009 e 2013/2014, iremos 

de seguida referir as escolas onde este decréscimo foi mais significativo: na ES Dr. 

Azevedo Neves existem menos 196 alunos e menos 13 turmas, na ES Seomara da 

Costa Primo existem menos 139 alunos e menos 4 turmas e na ES Mães D’água 

existem menos 344 alunos e menos 16 turmas do que em 2008/2009.  

 

Tabela 5 - Número de alunos e turmas do Ensino Secundário (ensino regular) 

Ano letivo 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nº de 

Alunos 
2752 2856 2913 2671 2096 1882 

Nº de 

Turmas  
127 125 143 122 88 81 

 
 

 Relativamente ao número de retenções e abandonos dos alunos do 1º Ciclo, 

iremo-nos focar apenas nos seguintes anos letivos: 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 

2012/2013, uma vez que não dispomos de dados referentes aos anos letivos 2009/2010 e 

2010/2011. Assim, é possível constatar que o número de retenções tem vindo a 

aumentar, no entanto tal como acontece no 2º e no 3º Ciclo, também no 1º Ciclo o 

número de abandonos tem vindo a diminuir. 
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Tabela 6 - Número de retenções e abandonos dos alunos do 1º Ciclo 

Ano letivo 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Nº de 

Retenções 
368 207 NA * NA * 459 466 

Nº de 

Abandonos 
35 15 NA * NA * 24 26 

 

Antes de se proceder à leitura das tabelas que se apresentam de seguida, relativas 

ao número de retenções e abandonos dos alunos do 2º Ciclo e ao número de 

retenções e abandonos do 3º Ciclo, importa referir que em relação a este indicador 

muitas escolas não fornecem os respetivos dados. Como tal, iremos focar-nos apenas 

nos anos em que todas as escolas apresentam dados: 2007/2008, 2011/2012 e 

2012/2013.  

Assim, embora se reconheça que o número de retenções aumentou desde 

2007/2008, interessa analisar o número de abandonos, que desde esse mesmo ano 

diminuiu quase para metade, existindo em 2012/2013 apenas 36 casos de abandono 

escolar dos alunos do 2º Ciclo.   

 

Tabela 7 - Número de retenções e abandonos dos alunos do 2º Ciclo 

Ano letivo 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Nº de 

Retenções 
447 360 420 592 614 560 

Nº de 

Abandonos  
61 7 31 13 13 36 

 
  

No que diz respeito ao número de retenções e abandonos dos alunos do 3º 

Ciclo, restringindo a nossa análise apenas aos anos em que todas as escolas apresentam 

dados (2007/2008, 2011/2012 e 2012/2013), verificamos que o número de retenções 

aumentou, no entanto, tal como se verifica relativamente ao número de abandonos do 2º 

Ciclo, também o número de abandonos do 3º Ciclo diminuiu significativamente. Em 

2007/2008 existiam 116 casos, e em 2012/2013 existiam apenas 46 casos de abandono 

escolar dos alunos do 3º Ciclo.  
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Tabela 8 - Número de retenções e abandonos dos alunos do 3º Ciclo 

Ano letivo 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Nº de 

Retenções 
748 533 841 793 1023 932 

Nº de 

Abandonos  
116 11 43 23 31 46 

 
 

Antes de se proceder à leitura da tabela que se apresenta de seguida, importa 

referir que em relação ao número de retenções e abandonos dos alunos do Ensino 

Secundário, muitas escolas não fornecem os respetivos dados. Como tal, iremo-nos 

focar-nos apenas nos anos em que todas as escolas apresentaram dados, nomeadamente 

2007/2008, 2011/2012 e 2012/2013. Assim em 2007/2008 existiram 468 retenções, 

aumentando para 611 em 2011/2012, voltando a diminuir para 534 em 2012/2013. 

Relativamente ao número de abandonos, houve um significativo decréscimo, passando 

de 149 abandonos em 2007/2008 para 51 em 2012/2013.  

 

Tabela 9 - Número de retenções e abandonos dos alunos do Ensino Secundário (ensino 

regular)   

Ano letivo 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Nº de 

Retenções 
468 169 432 295 611 534 

Nº de 

Abandonos 
149 2 0 24 50 51 

  

O Programa Aprender & Brincar é um programa criativo e dinâmico, dirigido às 

crianças do Pré-escolar e do 1º Ciclo, que frequentam os Estabelecimentos de Ensino da 

Rede Pública do Concelho da Amadora. Assim, tem por objetivo ser uma resposta 

partilhada e fundamental para o acompanhamento e desenvolvimento dos alunos, 

garantindo que os tempos de permanência das crianças sejam de enriquecimento das 

aprendizagens associadas à aquisição de competências, fora do horário letivo e nas 

interrupções letivas. Relativamente aos alunos do Pré-escolar, no ano letivo 2011/2012 

(776 alunos) verifica-se o maior número de crianças a frequentar este programa. O 

mesmo tem vindo a diminuir, existindo atualmente apenas 538 crianças. No que diz 

respeito aos alunos do 1º Ciclo a frequentar este programa, o número mais elevado 
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corresponde a 2012/2013 (1582 crianças). No entanto, verifica-se um pequeno 

decréscimo, contando atualmente com a participação de 1476 crianças do 1º Ciclo.  

 

Tabela 10 - Número de alunos que frequentam o Programa Aprender & Brincar 

Ano letivo 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Pré-escolar 565 647 633 776 735 538 

1º Ciclo 1178 1481 1334 1534 1582 1476 

 

 

 Relativamente ao número de alunos que frequentam as AEC importa referir 

que não dispomos de dados relativos ao ano letivo 2008/2009, como tal, esta análise irá 

debruçar-se apenas sobre os anos letivos seguintes. Assim, verifica-se que o número de 

alunos aumentou até 2011/2012, em que existiam 5216 alunos a frequentar as AEC. Daí 

em diante, verifica-se um pequeno decréscimo, existindo atualmente 5095 alunos que 

frequentam as AEC.  

 Analisando o número de alunos que frequentam as AEC nos anos letivos 

2009/2010 e 2013/2014, iremos de seguida referir as escolas onde existiu um maior 

aumento do número de alunos a frequentar as AEC: na EB1/JI Aprígio Gomes onde 

existem mais 260 alunos, na EB1/JI José Garcês onde existem mais 45 alunos e na 

EB1/JI da Brandoa, onde existem mais 55 alunos do que em 2009/2010. 

 

Tabela 11 - Número de alunos que frequentam as AEC e turmas 

Ano letivo 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Nº de 

Alunos 
NA * 4797 4957 5216 5033 5095 

Nº de 

Turmas  
NA * 239 274 265 253 338 

 

Ao analisar a tabela que se apresenta de seguida, relativa ao número de turmas 

dos cursos de formação, verifica-se que este número tem vindo a diminuir 

consideravelmente, existindo no presente ano letivo menos 41 turmas, do que em 

2009/2010. Através desta tabela é possível ainda constatar que os Cursos de Formação e 

Ensino (CEF) e os Curos Profissionais são os que detêm um maior número de turmas, 

ao longo dos anos em tudo.  
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Tabela 12 – Número de turmas dos cursos de formação 

Ano letivo 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

CEF 59 50 46 46 50 24 

EFA 45 37 28 23 NR *** 

Recorrente *** 12 4 1 NR *** 

Profissional  33 48 55 52 58 75 

PIEF *** *** *** *** *** 7 

Total  137 147 133 122 108 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

*** - Não existe 

* NA – Não foi referenciada a questão na ficha de caraterização escolar 


