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Introdução 

 

Este trabalho insere-se no âmbito do ciclo de estudos conducente ao Grau de mestre 

em Ciências da Educação na área de administração Educacional, pretendendo ser o 

relatório do estágio de natureza profissional desenvolvido. 

A temática geral deste projecto são as Actividades de Enriquecimento Curricular 

enquanto parte integrante da política da escola a tempo inteiro, tal como será 

especificado e aprofundado posteriormente, na Parte I deste relatório, referente aos 

Objectivos e intenções do trabalho. 

Optei por dividir esta introdução em duas partes: parte a) Informação acerca do 

processo, onde abordarei aspectos referentes à escolha da instituição e reuniões 

efectuadas, tarefas realizadas durante o estágio e escolha do tema do projecto de 

investigação; parte b) presentação da estrutura do relatório, onde serão mencionados 

aspectos relacionados com a organização e estruturação do presente relatório. 

 

a) Informação acerca do processo: 

Nesta parte pretendo fazer uma descrição e análise sobre as actividades 

desenvolvidas, bem como a temática escolhida, explicitando e justificando cada um dos 

aspectos que considero relevantes. 

Aquando do início do estágio, foi realizado um primeiro contacto com a instituição 

com o propósito de explicitar o que era pretendido com o estágio, de modo a averiguar 

se haveria ou não possibilidade de concretizar o trabalho no Agrupamento de escolas de 

Alcabideche, mais precisamente nas Actividades de Enriquecimento Curricular 

desenvolvidas na Escola Básica do 1.º ciclo n.º2 de Alcabideche. Para este efeito foi 

agendada uma reunião com os elementos do Concelho Executivo deste agrupamento, 

durante a qual foram esclarecidos vários aspectos do estágio. No final os responsáveis 

demonstraram-se bastante disponíveis, tendo de imediato ficado marcado que começaria 

na semana seguinte a frequentar a instituição, com o acompanhamento da Dra. Ilda 

Madeira (responsável do agrupamento pelo 1º ciclo). 

Com o início da frequência das Actividades de Enriquecimento Curricular, notei 

alguma despreocupação por parte do agrupamento de escolas, no sentido em que a Dra. 

Ilda Madeira passou a não se interessar tanto com o trabalho desenvolvido como 
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inicialmente tinha demonstrado, sendo que por este motivo, também não foi dada 

abertura para a realização de uma parte do estágio no próprio agrupamento de escolas, 

com o intuito de conhecer o seu funcionamento a nível administrativo mais amplo. 

Este foi um factor que originou alguma desmotivação pois durante a realização do 

estágio várias vezes me dirigi ao agrupamento de escolas com o intuito de falar do 

trabalho que estava a desenvolver bem como solicitar alguns materiais que necessitava 

para a concretização eficaz desse trabalho (tal como o projecto educativo de escola e a 

realização da entrevista à Dra. Ilda Madeira), no entanto estes elementos não foram 

cedidos, contrariando as atitudes e a abertura demonstrada inicialmente. Posteriormente 

apercebi-me de um clima de enorme tensão existente entre o agrupamento de escolas, 

nomeadamente através dos professores e auxiliares da Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de 

Alcabideche, e as Actividades de Enriquecimento Curricular desenvolvidas na escola, o 

que poderá ter sido o motivo para a mudança de atitudes para comigo e para como o 

trabalho que estava a desenvolver. 

Apesar destes factores terem dificultado um pouco o projecto de investigação, optei 

por enveredar por outros caminhos de forma a obter as informações desejadas. Assim 

apliquei questionários aos alunos, pais e professores das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, realizando ainda conversas informais e ocasionais com os vários elementos 

da comunidade educativa da instituição. Durante o estágio, houve uma enorme abertura 

por parte da Junta de Freguesia (representada através da Dra. Isabel Cruz), que sempre 

quis ajudar e mostrou imenso interesse e preocupação em saber como estava a correr o 

trabalho de investigação.  

Quanto à definição do tema do trabalho de investigação, inicialmente decidi, 

conjuntamente com a Dra. Madalena Fontoura (coordenadora de estágio) que as 

Actividades de Enriquecimento Curricular seriam uma área interessante, surgindo então 

a questão da importância destas Actividades enquanto parte integrante da política da 

escola a tempo inteiro, sendo relevante analisar o modo como os vários intervenientes 

educativos da instituição em questão (Agrupamento de escolas de Alcabideche, mais 

precisamente, a Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche) encaram essas 

actividades. 

Relativamente ao trabalho realizado durante o estágio, este inseriu-se na gestão de 

escolas, uma vez que inicialmente tinha sido acordado com o agrupamento de escolas 

que uma parte deste seria desenvolvido nas Actividades de Enriquecimento Curricular 
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da Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche, sendo outra parte concretizada na 

sede do agrupamento de escolas de modo a averiguar o seu modo de funcionamento, 

administração e gestão relativamente a todas as escolas do 1º ciclo agrupadas. No 

entanto tal não foi possível, pelo que apenas pude constatar como era concretizado o 

trabalho de organização e gestão dentro das próprias Actividades de Enriquecimento 

Curricular aquando da admissão de uma nova coordenadora, que mostrou interesse pelo 

meu trabalho, solicitando auxílio em algumas tarefas de coordenação, nomeadamente 

para averiguar qual o material que seria necessário solicitar à Junta de Freguesia, 

organização dos dossiers pedagógicos, melhoria do material e do espaço das 

Actividades de Enriquecimento Curricular e auxílio na planificação e execução de 

algumas aulas de Expressões. Ocorreram Aida situações em que, por algum motivo a 

coordenadora necessitava de se deslocar das Actividades de Enriquecimento Curricular, 

pedindo o meu auxílio durante esse tempo. 

 

b) Apresentação da estrutura do relatório: 

Relativamente à estrutura deste relatório, devido À sua dimensão optei por dividi-lo 

em várias partes, tendo início na Introdução e término com as Reflexões Finais, 

entretanto existem diversas partes, sendo elas:  

Parte I. Objectivos e intenções do trabalho, que funciona como uma segunda 

introdução na medida em que nesta parte são esclarecidos aspectos relativos à temática 

do trabalho, problemática e questões críticas, nesta parte encontra-se ainda uma 

caracterização da instituição em que se realizou o estágio e meio envolvente; 

Parte II. Revisão da Bibliografia, onde é referenciada e analisada a bibliografia a 

que recorri para a realização e fundamentação do presente relatório, pretendendo 

constituir uma explicação, para o leitor, do contexto em que o trabalho se integra; 

Parte III. Metodologia, onde são referidos aspectos relacionados com o método 

utilizado, procurando explicar o modo como foi estudada e investigada a problemática 

em questão, bem como os métodos que se utilizaram; 

Parte IV. Apresentação e Análise dos Resultados, onde são descritos e analisados os 

resultados obtidos através da aplicação dos questionários aos alunos, pais e professores 

das Actividades de Enriquecimento Curricular desenvolvidas na Escola Básica do 1º 

ciclo n.º2 de Alcabideche. Nesta parte são apresentados vários gráficos que permitem 

uma melhor percepção dos resultados obtidos;  
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Parte V. Discussão e conclusões, onde são salientados e analisados os aspectos que 

considero mais relevantes, mas apenas referentes aos resultados obtidos; 

Parte VI. Reflexão Final, onde serão apresentadas algumas conclusões e reflexões 

relacionadas com as actividades desenvolvidas no decorrer do estágio; 

Parte VII. Glossário, onde são brevemente descritos e explicados alguns termos 

técnicos ou específicos que se apresentam no presente relatório. Esta parte do trabalho 

tem portanto o objectivo de clarificar termos específicos da temática em estudo, que 

neste caso são as Actividades de Enriquecimento Curricular como parte integrante da 

política da escola a tempo inteiro; 

Parte VIII. Bibliografia/ Webgrafia/ Legislação Consultada, onde são apresentadas 

as referências bibliográficas de todos os textos, obras, legislação, artigos ou sites 

consultados para a concretização do relatório, com o intuito de possibilitar e facilitar a 

consulta dos mesmos por parte dos leitores que assim o desejem; 

Parte IX. Apêndices do trabalho, sendo esta uma parte que se encontra 

disponibilizada em CD-ROM, onde são apresentados alguns documentos relevantes 

para a compreensão do trabalho (como por exemplo, cópias dos questionários 

aplicados), de modo a que qualquer leitor interessado possa rapidamente consultá-los; 

Parte X. Dossier de estágio, utilizado para o registo da documentação analisada e 

dos respectivos quadros de análise. 

 

Parte I. Objectivos e intenções do trabalho 

 

O tema deste projecto de estágio é “As Actividades de Enriquecimento Curricular 

como parte constituinte da política da Escola a tempo inteiro”. A escolha desta temática 

prende-se com o facto desta ser uma medida recente e inovadora, sobre a qual não tinha 

muito conhecimento. Considero que esta vertente da escola é sem dúvida uma mais 

valia para os alunos, uma vez que a frequência das Actividades de Enriquecimento 

Curricular alargará os horizontes dos alunos, proporcionando novas aprendizagens. 

Além disso o facto destas actividades anteciparem o contacto dos alunos com diferentes 

metodologias e matérias poderá ser vantajosa para o seu futuro na medida em que desde 

cedo estes terão maior possibilidade de conhecer e assim melhor decidir qual seu futuro. 



                        Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação 
                                                         2º Ano – Administração Educacional 
 

 

 
- 5 - 

Docente: Madalena Fontoura                                                                                  2007/2008 
Discente: Cátia Marques                                                                                                    n.º 5067 

Desta forma a questão crítica em que se baseia todo o trabalho consiste em saber 

qual a representação que os professores, pais e alunos têm sobre as Actividades de 

Enriquecimento Curricular, ou seja, pretendo obter informação que me permitam avaliar 

o modo como estes intervenientes encaram e encararam no passado a implementação da 

política da escola a tempo inteiro, mais especificamente das Actividades de 

Enriquecimento Curricular visto que esta introduziu mudanças no trabalho de 

professores e alunos e na vida dos Encarregados de Educação. 

Considerando a temática e a questão crítica apresentadas anteriormente, considerei 

adequado que o principal problema deste projecto de investigação fosse averiguar como 

funcionam as Actividades de Enriquecimento Curricular na Escola Básica do 1º Ciclo 

n.º2 de Alcabideche e qual o modo como estas actividades são encaradas por parte de 

pais, professores e alunos, visto que esta escola serve uma população bastante 

complicada pois são maioritariamente alunos provenientes de zonas complicada, de 

nível sócio-económico médio e médio-baixo, com famílias pouco intervenientes e não 

muito relacionadas com o percurso escolar dos seus educando. Sob este ponto de vista 

tentarei apurar como esta população de características tão particulares encaram esta 

medida do governo e o conceito da escola a tempo inteiro. 

Tendo em conta todos os aspectos que anteriormente foram referenciados e todos os 

problemas que poderão surgir nas escolas pertencentes ao Agrupamento de escolas de 

Alcabideche, principalmente decorrentes da especificidade das características da 

população que este agrupamento serve (como poderemos constatar de seguida através 

da caracterização da instituição e meio envolvente), acho pertinente e apropriado o 

desenvolvimento de um Projecto de Investigação relacionado com as Actividades de 

Enriquecimento Curricular e com o modo como o conceito da escola a tempo inteiro foi 

encarada por parte dos diversos intervenientes no processo educativo, tendo como 

campo específico de investigação a Escola Básica do 1º Ciclo n.º 2 de Alcabideche.  

Optei por me centrar principalmente nesta instituição pois, após um período a 

desenvolver actividades na mesma, no âmbito do estágio, constatei que existem alguns 

problemas que poderão eventualmente ser deveras interessantes para este projecto. 

 

I.I. Caracterização da Instituição e meio envolvente: 

Antes de iniciar a caracterização da Instituição e do meio em que esta se insere 

convém evidenciar que esta se baseia, principalmente, no regulamento Interno do 
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Agrupamento de escolas de Alcabideche (consultar apêndice). Este constitui um quadro 

de referência onde constam as normas e condutas que deverão ser adoptadas por todos 

os intervenientes da comunidade educativa deste agrupamento. Além destas normas 

nele consta ainda uma caracterização detalhada do meio envolvente deste agrupamento, 

bem como dos diversos estabelecimentos que a ele pertencem. De seguida caracterizarei 

apenas o meio envolvente (freguesia de Alcabideche e Agrupamento de escolas de 

Alcabideche), a Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche (campo de intervenção) e 

“O outro lado da Escola” (local onde são desenvolvidas as Actividades de 

Enriquecimento Curricular desta escola, correspondendo então ao sub-campo de 

intervenção). No entanto poderá ser consultada uma caracterização detalhada de todos 

os estabelecimentos de ensino pertencentes a este agrupamento nos apêndices a este 

relatório de estágio.   

Desta forma este foi um documento de extrema importância para esta fase de 

realização do trabalho, no entanto a caracterização que se segue também se fundamenta 

no conhecimento adquirido aquando da realização do estágio de natureza profissional. 

 

 

II.I. Meio envolvente: 

Relativamente ao meio envolvente, convém referir que a Instituição onde se realiza 

este estágio é o Agrupamento de escolas de Alcabideche. Este agrupamento destina-se a 

acolher as crianças provenientes de diversas localidades, sendo elas as de Alcoitão, 

Adroana, Cabreiro, Atrozela, Abuxarda, Pai-do-Vento, Carrascal de Alvide, Alvide, 

Pisão e Alcabideche. Esta última corresponde à freguesia que dá o nome ao 

agrupamento e que por sua vez é a maior freguesia do Concelho de Cascais, que 

actualmente ainda conserva vários indícios da actividade económica que antigamente 

era tipicamente rural. Actualmente a freguesia de Alcabideche encara um período de 

expansão e crescimento ao nível do sector do comércio e serviços, sendo portanto das 

freguesias de maior relevância do concelho de Cascais em termos de indústria. 

Da antiguidade esta freguesia conserva ainda marcas da presença árabe, 

nomeadamente do sábio e poeta Abu Zaide Ibne Mucane, que ao invés de optar por uma 

vida citadina (em Al-Usbuna, ou seja, Lisboa)  preferiu uma vida simples em Al-

Qabdaq (ou seja, Alcabideche).  
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Este agrupamento foi constituído a 26 de Agosto de 2003, incluindo as seguintes 

escolas:  

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Alcabideche (que por sua vez corresponde à sede do 

agrupamento); Escola Básica do 1º Ciclo n.º 1 de Alcabideche; Escola Básica do 1º 

Ciclo n.º2 de Alcabideche (escola que me acolheu para a concretização do estágio); 

Escola Básica do 1º Ciclon.º1 de Alcoitão; Escola Básica do 1º Ciclo n.º2 de Alcoitão; 

Escola Básica do 1º Ciclo n.º3 de Alcoitão; Jardim-de-infância de Alcabideche; e 

Jardim-de-infância de Alcoitão.    

Relativamente à população abrangida por estas instituições deve salientar-se que 

esta corresponde a um nível sócio-económico médio e médio-baixo pelo que se constata 

a existência de uma quantidade significativa de alunos com índices de insucesso 

preocupantes, carências a vários níveis e famílias pouco interessadas e envolvidas no 

processo educativos das suas crianças. Estes aspectos exigem uma constante e maior 

disponibilidade e capacidade de apoio a todos os agentes envolvidos no processo 

educativo. Além destas características constata-se ainda uma grande diversidade cultural 

(pois apesar dos alunos serem maioritariamente de origem portugueses existem ainda 

bastantes provenientes dos PALOP’s, Brasil e China). 

 

II.II.I. Escola Básica do 1º Ciclo n.º2 de Alcabideche 

Situada no centro da freguesia de Alcabideche, no Concelho de Cascais, esta escola 

é um edifício do “Plano Centenário”, o qual é amplo, arejado e com muita 

luminosidade. È formado por três salas de aula (duas no rés-do-chão e uma no 1º andar) 

que são partilhadas por seis professores (três no turno da manhã e três do turno da tarde, 

além do professor de Apoio Educativo). No exterior encontram-se as instalações 

sanitárias e uma sala que é simultaneamente a sala de professores e uma pequena 

ludoteca para os alunos. Possui também um pátio envolvente com zonas ajardinadas e 

um campo de futebol. 

Relativamente aos alunos desta escola são 131 e, tal como foi referido na 

caracterização do Agrupamento de escolas de Alcabideche, este s apresentam uma 

grande diversidade cultural (portugueses, PALOP’s, Brasil e China). Esta população 

apresenta algumas carências sócio-económicas e culturais que deverão ser minimizadas 

através de uma acção assertiva dos diversos intervenientes educativos. 
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� II.III. “O outro lado da escola” - Caracterização do sector onde será 

realizado o projecto de investigação: 

“O outro lado da Escola” - espaço onde são desenvolvidas as Actividades de 

Enriquecimento Curricular e de Apoio À família para os alunos da Escola Básica do 1º 

Ciclo n.º2 de Alcabideche. 

Inaugurado a 27 de Fevereiro de 2000, “O outro lado da escola” iniciou a sua 

actividade como sendo um ATL, no entanto devido a medidas políticas que findaram 

com grande parte das actividades destas organizações, actualmente “O outro lado da 

escola” dedica-se exclusivamente às Actividades de Enriquecimento Curricular e ao 

Apoio à Família. O edifício localiza-se no mesmo terreno da Escola Básica do 1º Ciclo 

n.º2 de Alcabideche, sendo um espaço arejado e com boa iluminação natural, no entanto 

por vezes mostrasse necessária a existência de um espaço mais amplo, principalmente 

no Inverno quando as crianças têm de fazer os seus intervalos das Actividades dentro do 

edifício. 

A nível de espaço interno são disponibilizadas 4 salas para a realização de 

actividades com os alunos (uma sala de Educação Musical, uma que serve 

simultaneamente para o ensino de Inglês e para o Apoio ao Estudo, um Mini-Ginásio 

que é utilizado para as aulas de Educação Física quando esta não pode realizar-se no 

exterior e também para aulas de expressões, e uma última sala de expressões). Existe 

ainda uma sala de professores, um refeitório com cozinha e acesso ao exterior, 2 WC 

que servem simultaneamente para alunos e funcionários e uma dispensa. 

Relativamente ao espaço exterior este é partilhado com a escola e necessita de 

algumas melhorias, visto existir uma área significativa de zonas ajardinadas que no 

Inverno ficam impossibilitadas de ser utilizadas pelas crianças. 

Quanto aos Recursos Humanos no “Outro lado da Escola” todos os funcionários 

(desde auxiliares a professores e até mesmo à coordenadora do espaço) se encontram 

com contrato de prestação de serviços, sendo contratados através de uma parceria 

existente entre a Câmara Municipal de Cascais, a Junta de Freguesia de Alcabideche e o 

Agrupamento de Escolas de Alcabideche. Encontram-se disponíveis 2 professores de 

Educação Musical (um no turno da manhã e outro no turno da tarde); 2 professoras de 

Expressões (uma no turno da manhã e outra no turno da tarde, sendo que a do turno da 

manhã acumula funções de coordenadora do “O outro lado da escola”); 1 professor de 

Inglês; 1 professora de Educação Física; professores de Apoio ao Estudo que são os 
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docentes da Escola Básica do 1º Ciclo n.º2 de Alcabideche; 3 auxiliares/monitoras (uma 

no turno da manhã e duas no turno da tarde). No refeitório encontram-se ainda 3 

auxiliares (contratadas pela empresa dos almoços contratada pela escola). 

Em termos de alunos do espaço ”O outro lado da Escola” estes correspondem aos 

alunos da Escola Básica do 1º Ciclo n.º2 de Alcabideche. 

 

Parte II. Revisão da Bibliografia 

 

Nesta parte do trabalho irei apresentar a teoria em que me apoiem durante a 

concretização do estágio, bem como para a fundamentação do presente relatório. Esta é 

de extrema importância para a compreensão do contexto da pesquisa, que neste caso são 

as Actividades de Enriquecimento Curricular como parte integrante da política da escola 

a tempo inteiro. 

A Revisão da Bibliografia encontra-se organizada do mais geral para o mais 

específico (iniciando-se com a Organização escolar e finalizando com a Análise do 

Regulamento Interno das Actividades de Enriquecimento Curricular da Escola Básica 

do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche), pois penso que assim será mais fácil a compreensão e 

a contextualização de todo o projecto de estágio desenvolvido.  

 

II. I. Organização Escolar 

Segundo Licínio Lima há uma “...necessidade de encarar a escola como uma 

instância, simultaneamente hetero-organizada (locus de reprodução) e auto-organizada 

(locus de produção).” (Lima, in Barroso, 2005, página 32).  

Ao longo da sua obra Barroso refere vários aspectos sobre a escola que a mim 

parecem bastante actuais e pertinentes. Este autor menciona que esta é uma instituição 

que visa a transmissão e produção de cultura, sendo nesta óptica relevante citar 

Halbwachs (in Barroso, 2005), quando este autor refere que “... os órgão de ensino 

estão, em cada época, em relação com as outras instituições do corpo social, com os 

costumes e as crenças, com as grandes correntes de ideias.” (Halbwachs, in Barroso, 

2005, página 45). Na citação anteriormente apresentada podemos constatar o carácter da 

escola enquanto instituição de transmissão cultural. Por outro lado convém salientar 

que, tal como é referido pelo mesmo autor, “... eles [órgãos de ensino] têm também uma 
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vida própria, uma evolução que é relativamente autónoma, no decorrer da qual eles 

conservam muitos dos traços da sua estrutura antiga.” (Halbwachs, in Barroso, 2005, 

página 45), ou seja, a escola além de transmissora de cultura deve ainda ser encarada 

como uma instituição produtora de uma cultura que lhe é própria e que, a apesar de ter 

sofrido algumas alterações ao longo do tempo, muitas das características da cultura que 

é produzida pela instituição escolar mantêm-se imutáveis desde há muito. 

 Ainda relacionado com a transmissão e produção de cultura na escola, Barroso 

esclarece o conceito de cultura escolar como sendo um “conjunto de normas que 

definem saberes a ensinar e condutas a inculcar e um conjunto de práticas que permitem 

a transmissão desses saberes e a incorporação desses comportamentos, normas e 

práticas que são subordinadas a finalidades que podem variar segundo as épocas 

(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização).” (Dominique 

Julia, in Barroso, 2005, página 43). 

Um outro aspecto da Organização Escolar que é mencionado nesta obra é o do 

princípio da homogeneidade, que pode ser constatada em vários aspectos da cultura 

escola. Um exemplo deste princípio advém do facto de, até hoje a escola se organizar 

segundo classes em que todos os alunos recebem o mesmo ensino, de modo a formar 

cidadãos que apesar de deterem as suas particularidades terão sido alvos de ensino em 

muito semelhante. Esta homogeneidade da organização escolar entra em conflito com a 

heterogeneidade dos alunos, o que muitas vezes mostra uma necessidade de diferenciar 

e diversificar o ensino e as práticas pedagógicas em função dessa mesma diversidade de 

alunos.  

Em suma, Barroso refere que a Organização escolar deve ser vista como 

transmissora e produtora de cultura e ainda como uma instituição que se rege pelo 

princípio da homogeneidade que muitas vezes entra em conflito com as características 

tão distintas dos seus alunos. 

 

Assim sendo podemos afirmar que as organizações surgem em determinado 

contexto, “(…) num continuum de sistemas de acção, cujas interdependências são 

relevantes para o estabelecimento das regras de funcionamento (…)” (Friedberg, in 

Fontoura, 2006, pág.27). Fontoura (2006) diz nos ainda que é com base na análise das 

relações de poder nas organizações que podemos esclarecer tensões e ligações de força 

na preparação da ordem política das escolas, sendo que estas são “geradas e geridas 
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internamente em casa estabelecimento de ensino (…) não significa que ela não dependa 

(…) dos factores externos e, particularmente, das orientações políticas e administrativas 

do Estado. 

 

II.II. Comunicação Organizacional 

A comunicação é um processo crucial na vida de todas as organizações, em especial 

das organizações escolares, uma vez que é impossível pensar na interacção didáctica e 

organizativa sem imediatamente pensarmos em comunicação. Desta forma todo o grupo 

escolar depende, para o seu bom funcionamento, de uma adequação dos meios e 

processos comunicativos, de modo a possibilitar um eficiente funcionamento destas 

organizações (ao nível da tomada de decisões, planificações, obtenção das suas metas e 

objectivos, coordenação de tarefas, avaliação, troca de informação com os outros 

intervenientes no processo educativo e desenvolvimento de formas adequadas de pensar 

e agir). 

A comunicação destaca-se de tal modo nas organizações que estas podem ser 

pensadas como sendo um sistema de processamento de informação, onde esta flui e 

afecta todos os intervenientes. Uma das melhores formas que origina o crescimento de 

uma organização consiste no incentivo a todos os seus membros para expressarem as 

suas opiniões e ambições, dialogar e trabalhar em grupo de modo a equilibrar e partilhar 

o trabalho e as informações (Leithwood, 2000; Senge e otros, 2000, in González,M., 

Nieto, J. e Portela, A., 2003). 

Através de uma correcta comunicação o centro escolar rapidamente conseguirá 

aliviar todas as tensões que nele possam existir , adoptando uma cultura de cooperação 

ou de conflito, sendo no contexto desta interacção entre pessoas e grupos  que a 

comunicação toma corpo e sentido. 

Existem vários modelos e teorias sobre a comunicação (Byers, 1996; Jablin e 

Putnam, 2000; Knapp e Daly, 2002, in González,M., Nieto, J. e Portela, A., 2003) , no 

entanto todas elas nos mostram que este é um fenómeno complexo e transcendente.  

Noção: Comunicação é um termo que pode apresentar diversas definições, no 

entanto a maioria destas definições afirmam que este é um processo de troca de 

símbolos entre, no mínimo, 2 pessoas. Deste modo as pessoas comunicam quando 

trocam mensagens e partilham significados, logo para haver comunicação é necessário 
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que ambas as partes se e«interessem e interpretem a informação que está a ser 

transmitida. 

No contexto dos centros escolares a comunicação pode ocorrer a três níveis 

interpessoal,  intergrupal, interorganizacional. Analisando estes níveis de comunicação, 

da esquerda para a direita, constatamos que: o número de pessoas envolvidas aumenta; o 

conteúdo das mensagens transmitidas vai-se generalizando, deixando de ser tão pessoal; 

as pessoas envolvidas estão cada vez mais afastadas física e emocionalmente;vai sendo 

mais necessária uma maior e mais complexa organização e tecnologia (in González,M., 

Nieto, J. e Portela, A., 2003). 

 Elementos: a comunicação consiste na interacção entre comunicadores (emissor e 

receptor), informação (para haver comunicação entre os comunicadores é necessário 

que estes utilizem uma série de símbolos e signos para representar a informação, estes 

devem ser conhecidos para ambos), meios de comunicação (consiste na forma ou canal 

que a mensagem toma de forma a ir desde o emissor até chegar ao receptor, é de 

salientar que estes canais podem ser verbais ou não verbais), e por fim o contexto 

(relativo a todo o âmbito em que se insere o acto de conduta da comunicação).  

Funções: as funções da comunicação organizativa são muito distinta das inerentes 

à comunicação humana num sentido mais geral. Referenciando agora as funções da 

comunicação organizativa devemos diferenciá-las: 

- Produção, Regulação e controle: comunicação é orientada para a realização de 

tarefas, controle de recursos e obtenção dos seus fins para manter uma dinâmica 

organizativa; 

- Mudança e melhoria: a comunicação organizativa pode também orientar-se 

principalmente para a necessidade de introduzir algumas mudanças positivas no centro 

escolar;  

- Socialização e convivência: verifica-se caso a comunicação se oriente para a 

manutenção de um clima sócio-afectivo vantajoso e para a preservação de certas normas 

e valores. 

Tipos de redes de comunicação: a comunicação organizativa tem tendência para 

adoptar a forma de redes, podendo estas ser: 

- Redes formais: são canais de comunicação aprovados pelo centro escolar, estando 

directamente relacionados com as suas metas e funcionamento. Este tipo de rede de 

comunicação deve orientar-se pelos seguintes princípios: canais de comunicação bem, 
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definidos e conhecidos; os canais devem estar ligados a cada membro da organização; 

as linhas de comunicação devem ser as mais directas e curtas possível; a rede de 

comunicação deve ser seguida na íntegra; qualquer comunicação deve ser autentificada 

por uma determinada pessoa detentora de um certo lugar e autoridade para emitir a 

mensagem.  

- Redes Informais: este tipo de redes não se encontram definidas na estrutura 

organizativa, surgindo como expressão natural e espontânea das relações interpessoais 

que decorrem no ceio do centro escolar. Este tipo de comunicação nas organizações 

escolares assenta em determinados princípios: muito determinada por factores de 

proximidade e afinidade; não acontece linearmente, sofrendo transformações, o que 

contribui para a sua rápida difusão e desfecho imprevisível. 

- Redes Verticais: a informação sobe e desce, aos vários níveis da organização, 

podendo ser decisiva tanto para o emissor como para o receptor. Neste tipo de 

comunicação distingue-se dois tipos de comunicação: descendente, quando é 

transmitida de níveis superiores para níveis inferiores na estrutura organizacional; 

comunicação ascendente, se flui de níveis inferiores da estrutura organizacional para 

níveis superiores.   

- Redes Horizontais: as informações mais importantes na estrutura organizacional 

tendem a ser passadas horizontalmente e não verticalmente. Este tipo de comunicação 

também pode denominar-se como lateral e consiste na troca de mensagens entre 

membros do mesmo nível hierárquico. Em geral as redes horizontais tendem a 

desenvolver-se em torno de tarefas e interesses comuns, sendo destinadas a coordenar 

actividades, compartilhar informação com colegas, resolver problemas e conflitos, 

fomentar relações positivas, prestar e obter apoio emocional. 

 

II.III. Sistema Educativo 

Podemos considerar que o sistema educativo é o “conjunto de meios pelo qual se 

concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção 

formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o 

progresso social e a democracia. 

O sistema educativo desenvolve-se segundo um conjunto organizado de estruturas e 

acções diversificadas, por iniciativa e sob responsabilidade de diferentes instituições e 
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entidades públicas, particulares e cooperativas.” (Lei de Bases do Sistema Educativo, 

art.º 1.º, n.º s 2 e 3). 

Ainda de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, mais especificamente o 

Art.º 3.º, o sistema educativo organiza-se de forma a: 

(…) 

g) Descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e as acções educativas, 

de modo a proporcionar uma correcta adaptação às realidades, um elevado sentido de 

participação das populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de 

decisão eficientes; 

(…) 

i) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos, através da 

adopção de estruturas e processo participativos na definição da política educativa, na 

administração e gestão do sistema escolar e na experiência pedagógica quotidiana, em 

que se integram todos os intervenientes mo processo educativo, em especial os alunos, 

os docentes e as famílias.”. 

 

II.IV. Autonomia das escolas 

 Barroso, J. (1996) propõe princípios para o reforço da autonomia das escolas, 

que antecede o Decreto-Lei n.º 115-A/98, considero fundamental fazer referência aos 

seguintes: 

1.º Princípio: O reforço da autonomia da escola não pode ser definido de um modo 

isolado, sem ter em conta outras dimensões complementares de um processo global de 

territorialização das políticas educativas; 

2.º Princípio: No quadro do sistema público de ensino, a “autonomia das escolas” é 

sempre uma autonomia relativa, uma vez que é condicionada quer pelos poderes de 

tutela e de superintendência do governo e da administração pública quer do poder local, 

no quadro de um processo de descentralização; 

3.ºPrincípio: Uma política destinada a “reforçar a autonomia das escolas” não pode 

limitar-se à produção de um quadro legal que defina normas e regras formais para a 

partilha de poderes e a distribuição de competências, entre os diferentes níveis de 

administração, incluindo o estabelecimento de ensino. Ela tem de assentar sobretudo na 

criação de condições e na montagem de dispositivos que permitam, simultaneamente, 
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“libertar” as autonomias individuais e dar-lhes um sentido colectivo, na prossecução dos 

objectivos organizadores do serviço público de educação nacional; 

4.º Princípio: O reforço da “autonomia” não pode ser considerado como uma 

“obrigação” para as escolas, mas sim como uma “possibilidade” que se pretende venha 

a concretizar-se no maior número possível de casos; 

5.º Princípio: O reforço da autonomia das escolas não constitui um fim em si 

mesmo, mas um meio das escolas prestarem em melhores condições o serviço público 

de educação. 

 Surge posteriormente o Decreto-Lei n.º 115-A/98 – Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão dos Estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário – aplica-se, como o próprio nome indica, aos 

estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, 

assim como aos seus agrupamentos. O referido regime jurídico vem definir a 

autonomia como sendo “o poder reconhecido à escola pela administração educativa de 

tomar decisões nos domínios estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e 

organizacional, no quadro do seu projecto educativo e em função das competências e 

dos meios que lhe estão consignados.” (Artigo 3.º), dando especial enfoque às escolas 

do 1.º ciclo do ensino básico e aos jardins-de-infância integrando-os neste regime, o que 

até então não tinha acontecido.  

 A autonomia deve ser construída pelas escolas, partindo dos problemas e das 

potencialidades da comunidade, pressupondo que as escolas poderão gerir melhor os 

recursos educativos de forma consistente e coerente com o seu projecto educativo. Para 

tal é necessário, no entanto, que exista um investimento numa cultura de 

responsabilidade partilhada por toda a comunidade educativa, uma vez que se trata de 

“(…)favorecer decisivamente a dimensão local das políticas educativas e a partilha de 

responsabilidades.” (Decreto-Lei nº.115-a/98). Poderemos então retirar ainda do 

referido regime jurídico a ideia de que o objectivo da autonomia das escolas é o de 

“concretizar na vida da escola a democratização, igualdade de oportunidades e 

qualidade do serviço público de educação”. 

 

II.V. Agrupamento de escolas 

O Agrupamento de Escolas é definido, no Decreto-lei 115-A/98, Artigo 5.º, como 

“uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão, 
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constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais níveis e 

ciclos de ensino, a partir de um projecto pedagógico comum com vista à realização das 

finalidades seguintes: 

- Favorecer um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos pela 

escolaridade obrigatória numa dada área geográfica; 

- Superar situações de isolamento de estabelecimentos e prevenir a exclusão social; 

- Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos que o integram e o 

aproveitamento racional dos recursos; 

- Garantir a aplicação de um regime de autonomia, administração e gestão (…); 

- Valorizar e enquadrar experiências em curso.” 

Existem dois tipos de agrupamentos, Verticais (integram estabelecimentos de 

educação pré-escolar, de 1º ciclo do ensino básico e um estabelecimento de 2.º e 3.º 

ciclos do ensino básico) e Horizontais (constituídos apenas por estabelecimentos de 

educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico). 

De acordo com Licínio Lima, “(…) a lógica de verticalização imposta quase 

generalizadamente aos agrupamentos de escolas já constituídos e também àqueles que 

vieram a ser formados na sequência do Despacho n.º 13.313 do então Secretário de 

Estado da Administração Educativa, representou a principal solução desconcentradora. 

Contrariando o estabelecido na Lei de Bases de 1986 e também no Decreto-Lei n.º 115-

A/98, o referido Despacho impõe unilateralmente um dado modelo de agrupamento das 

escolas, imposição que foi interpretada de forma especialmente zelosa por certos 

directores regionais de educação (…). Em pouco tempo, de facto, 12.663 

estabelecimentos de educação e ensino foram reduzidos a 765 agrupamentos, dos quais 

85,5% de tipo vertical, segundo dados do ME relativos a finais de 2004.” (In “A 

Página” nº145, Maio de 2005) 

Licínio Lima vem ainda alertar para o facto de cada escola agrupada ter passado 

para a categoria de “subunidade de gestão” sendo que os órgãos de gestão e 

representação passam para a escola-sede do agrupamento, não apresentando visíveis 

ganhos em termos do reforço da sua autonomia, pelo contrário reforçando o carácter 

periférico da escola, face principalmente à sede do agrupamento que se constitui como a 

verdadeira “unidade de gestão”. A ideia que Licínio Lima pretende transmitir é a de que 

a escola-sede passará a ser mais um elemento que representa a administração central 
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junto das outras escolas, do que um elemento que represento os interesses das 

comunidades, reforçando a autonomia das escolas.  

João Formosinho defende a existência de agrupamentos quer verticais, quer 

horizontais. No entanto sublinha que o objectivo tem de ser conquistar benefícios 

pedagógicos e territoriais, e não administrativos e de controlo. (In “Jornal de Notícias” 

"Escola está no limite da sobrevivência" 30 de Janeiro de 2005). 

 

Alguns dados estatísticos sobre os agrupamentos de escolas em Portugal: 

De seguida irei apresentar e analisar dois quadros que sintetizam a situação dos 

estabelecimentos de educação e ensino portugueses que se encontram agrupados, bem 

como a tipologia dos respectivos agrupamentos. Estes dados baseiam-se no portal do 

giase (http://www.giase.min-edu.pt/content04.asp?auxID=faqs#faq8): 

  Horizontais Verticais   

  
Tota
l 

Parecer 
Favorável 

Parecer 
Desfavorável 

Tota
l 

Parecer 
Favorável 

Parecer 
Desfavorável 

Tota
l 

Homologado
s 

97     750     847 

Propostos           

Total 97     750     847 
 

Antes de mais convém evidenciar que este quadro apenas faz referência aos 

estabelecimentos de educação e ensino que se situam em Portugal continental. 

Através da análise deste primeiro quadro podemos então concluir que foram 

constituídos um total de 847 agrupamentos, sendo a grande maioria da do tipo vertical 

(750 agrupamentos, o que equivale a 88,5% do total de agrupamentos constituídos são 

do tipo vertical). Pode-se ainda verificar que todos os agrupamentos propostos tiveram 

um parecer favorável pelo que foram todos homologados. 

 
Tipologia  Rede Agrupado % 

JI - Jardim de Infância 3047 3020 99,1 

EB1 - Escola Básica do 1.º Ciclo 6107 6092 99,8 

EB1/JI - Escola Básica do 1.º Ciclo 
com Jardim de Infância 

1263 1258 99,6 

EB12 - Escola Básica dos 1.º e 2.º 
Ciclos 

5 4 80,0 

EB2 - Escola Básica do 2.º Ciclo 29 29 100,0 
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EB23 - Escola Básica dos 2.º e 3.º 
Ciclos 

612 581 94,9 

EBI - Escola Básica Integrada 53 46 86,8 

EBI/JI - Escola Básica Integrada com 
Jardim de Infância 

33 23 69,7 

EBM - Escola do Ensino Básico 
Mediatizado 

16 16 100,0 

EB23/ES - Escola Básica dos 2.º e 3.º 
Ciclos com Ensino Secundário 

78 67 85,9 

ES/EB3 - Escola Secundária com 3.º 
Ciclo do Ensino Básico 

310 5 1,6 

ES - Escola Secundária 72 1 1,4 

Total Nacional 11625 11142 95,8 
 

O quadro acima apresentado sintetiza o número de estabelecimentos de ensino de 

cada tipologia que fazem parte integrante de agrupamentos de escolas. Para o presente 

trabalho apenas convém salientar que do total de 6107 Escolas Básicas do 1º Ciclo 

existentes em território português, apenas 15 não pertencem a agrupamentos de escolas, 

pelo que as restantes 6092 escolas (equivalente a 99,8%) deste tipo se encontram 

agrupadas. 

Podemos ainda constatar que na maioria dos estabelecimentos das diferentes 

tipologias apresentados, grande parte fazem parte de agrupamentos, havendo apenas 

dois casos que escapam a essa regra, sendo eles os casos das Escolas Secundárias com 

3º Ciclo do Ensino Básico e das Escolas Secundárias. 

 

II.VI. Ensino Básico 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, o ensino básico deve apresentar um 

carácter universal (pois deverá ser abrangente a todos os indivíduos e alargada até aos 

nove anos de escolaridade), obrigatório e gratuito, tendo como finalidade “assegurar 

uma formação geral comum a todos os portugueses” (artigo 7.º da Lei de Bases do 

Sistema Educativo). Este ensino deve ainda ser homogéneo, visto ser igual para todos os 

alunos, não sendo portanto susceptível a discriminações. Tal como é definido na obra do 

Ministério da Educação - Organização Curricular e Programas do Ensino Básico - 1.º 

Ciclo – “... o ensino básico constitui-se como a etapa da escolaridade em que se 

concretiza, de forma mais ampla, o princípio democrático que informa todo o sistema 

educativo e contribui por sua vez, decisivamente, para aprofundar a democratização da 
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sociedade, numa perspectiva de desenvolvimento e de progresso, quer promovendo a 

realização individual de todos os cidadãos, em harmonia com os valores da 

solidariedade social, quer preparando-os para uma intervenção útil e responsável na 

comunidade.” (cit. departamento da Educação Básica, 2006, página 11). 

 

Três objectivos gerais do Ensino Básico (cit. departamento da Educação Básica, 

2006, página 13): 

• “Criar as condições para o desenvolvimento global e harmonioso da 

personalidade, mediante a descoberta progressiva de interesses, aptidões e 

capacidades que proporcionem uma formação pessoal, na sua dupla dimensão 

individual e social. 

• Proporcionar a aquisição e domínio de saberes, instrumentos, capacidades, 

atitudes e valores indispensáveis a uma escolha esclarecida das vias escolares 

ou profissionais subsequentes. 

• Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de 

cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática.” 

 

Ainda em relação aos objectivos mais específicos do Ensino Básico, segundo o 

disposto nos artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 46/86 – Lei de Bases do Sistema Educativo, estes 

são: 

“ a) Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes garanta 

a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, capacidade de 

raciocínio, memória, espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética, 

promovendo a realização individual em harmonia com os valores da solidariedade 

social; 

b) Assegurar que nesta formação sejam equilibradamente inter-relacionados o saber 

fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a cultura do quotidiano; 

 c) Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar actividades manuais e 

promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de 

expressão estética, detectando e estimulando aptidões nesses domínios; 

d) Proporcionar a aprendizagem de uma primeira língua estrangeira e a iniciação de 

uma segunda; 
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e) Proporcionar a aquisição dos conhecimentos basilares que permitam o 

prosseguimento de estudos ou a inserção do aluno em esquemas de formação 

profissional, bem como facilitar a aquisição e o desenvolvimento de métodos e 

instrumentos de trabalho pessoal e em grupo, valorizando a dimensão humana do 

trabalho; 

f) Fomentar a consciência nacional aberta à realidade concreta numa perspectiva de 

humanismo universalista, de solidariedade e de cooperação internacional; 

g) Desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores característicos da 

identidade, língua, história e cultura portuguesa; 

h) Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e 

sócio-afectiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e cooperação, quer 

no plano dos seus vínculos de família, quer no da intervenção consciente e responsável 

na realidade circundante; 

i) Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos 

civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária; 

j) Assegurar às crianças com necessidades educativas específicas, devidas, 

designadamente, a deficiências físicas e mentais, condições adequadas ao seu 

desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas capacidades; 

l) Fomentar o gosto por uma constante actualização de conhecimentos; 

m) Participar no processo de informação e orientação educacionais em colaboração 

com as famílias; 

n) Proporcionar, em liberdade de consciência, a aquisição de noções de educação 

cívica e moral; 

o) Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os alunos.”. 

Relativamente à Estrutura Curricular do Ensino Básico, esta orienta-se de acordo 

com os parâmetros definidos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, 

devendo então seguir os seguintes princípios orientadores (cit. departamento da 

Educação Básica, 2006, página 17): 

a) “Coerência e sequencialidade entre os três ciclos do ensino básico e articulação 

destes com o ensino secundário; 

b) Integração do currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua o 

elemento regulador do ensino e da aprendizagem; 



                        Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação 
                                                         2º Ano – Administração Educacional 
 

 

 
- 21 - 

Docente: Madalena Fontoura                                                                                  2007/2008 
Discente: Cátia Marques                                                                                                    n.º 5067 

c) Existência de áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, visando a 

realização de aprendizagens significativas e a formação integral dos alunos, 

através da articulação e da contextualização dos saberes; 

d) Integração, com carácter transversal, da educação para a cidadania em todas as 

áreas curriculares; 

e) Valorização das aprendizagens experimentais nas diferentes áreas e disciplinas, 

em particular, e com carácter obrigatório, no ensino das ciências, promovendo a 

integração das dimensões teórica e prática; 

f) Racionalização da carga horária lectiva semanal dos alunos; 

g) Reconhecimento da autonomia da escola no sentido da definição de um projecto 

de desenvolvimento do currículo adequado ao seu contexto e integrado no 

respectivo projecto educativo; 

h) Valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino e 

actividades de aprendizagem, em particular com recurso a tecnologias de 

informação e comunicação, visando favorecer o desenvolvimento de 

competências numa perspectiva de formação ao longo da vida; 

i) Diversidade de ofertas educativas, tomando em consideração as necessidades 

dos alunos, de forma a assegurar que todos possam desenvolver as 

competências essenciais e estruturantes definidas para cada um dos ciclos e 

concluir a escolaridade obrigatória.” 

 

“A Reorganização Curricular do Ensino Básico, instituída pelo Decreto-lei n.º 

6/2001, de 18 de Janeiro, representa o culminar de um longo processo desenvolvido 

nos últimos anos em relação aos currículos do ensino básico.” (Rangel, 2003, página 

4).  

Esta Reorganização Curricular surge no seguimento da “Reforma Curricular” de 

1990, pois após a conclusão da mesma (em 1996), o Departamento da Educação Básica 

lançou o processo de”Reflexão Participada sobre os currículos” (no ano lectivo de1996 

– 1997). 

Este processo pretendia mobilizar “os docentes e as escolas, mas também a 

comunidade científica educacional e outros parceiros sociais” (Departamento da 

Educação Básica, 1997, in Rangel, 2003, página 4). O propósito deste projecto, segundo 

o Departamento da Educação Básica: “… não se trata da elaboração ou reelaboração de 
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programas disciplinares em vigor, mas sim de analisar modos de gerir, numa 

perspectiva curricular, os programas existentes (que foram produzidos por especialistas) 

de formas mais adequadas às necessidades e aos públicos de cada escola”. (idem, página 

4). 

 

Avaliação das aprendizagens e competências dos alunos dos três ciclos do 

Ensino Básico: 

Citando o Despacho Normativo n.º 1/2005 (de 5 de Janeiro) “a grande diversidade 

de alunos do ponto de vista etário, cultural e social que frequenta actualmente a escola 

básica pode ser encarada como um contributo para a construção de uma sociedade 

plural e tolerante (…). No contexto desta diversidade, a avaliação, enquanto parte 

integrante do processo de ensino  e de aprendizagem, constitui um instrumento 

regulador das aprendizagens, orientador do percurso escolar e certificador das diversas 

aquisições realizadas pelos alunos ao longo do ensino básico.” (cit. Despacho 

Normativo n.º 1/2005, de 5 de Janeiro). 

Ainda de acordo com este despacho, a avaliação no Ensino Básico tem 3 objectivos 

diferentes, sendo eles: apoio no processo educativo, de modo a adequar os curricula, 

metodologias e recursos às necessidades educativas dos alunos, para garantir o sucesso 

escolar dos mesmos; ajudar os alunos a seguir o seu próprio processo de aprendizagem; 

certificar as diversas aprendizagens e competências adquiridas pelo aluno,no final de 

cada ciclo e à saída do ensino básico, através da avaliação sumativa interna e externa; 

promover uma melhoria no sistema educativo, tomando decisões que visem o seu 

aperfeiçoamento para que, deste modo, se verifique uma maior confiança social 

relativamente ao funcionamento do sistema educativo.  

Deste modo constatamos que a avaliação no ensino básico apresenta duas funções: 

formativa (com o intuito de saber quais as dificuldades dos alunos de forma a tentar 

ultrapassá-las, podendo para tal adaptar as metodologias e os recursos) e classificativa 

(visto que classifica quantitativamente os alunos, quanto Às aprendizagens se 

competências adquiridas) (in Decreto-Lei 43/2003, de 27 de Outubro). 

Existem ainda diferentes modalidades de avaliação que devem harmonizar-se de 

forma a promoverem o sucesso escolar dos alunos, sendo elas: avaliação diagnostica 

(permite que o professor avalie a posição do aluno face aos conhecimentos anteriores); 

avaliação formativa (permite ao professor identificar as dificuldades dos alunos em 
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determinada matéria de forma a encontrar uma forma para ultrapassar essas mesmas 

dificuldades); avaliação sumativa (permite avaliar o progresso do aluno no final de cada 

unidade de aprendizagem visando a obtenção de indicadores que possibilitem o 

aperfeiçoamento do processo de ensino); avaliação aferida (realizada pela Direcção 

Geral do Ensino Secundário ou por outras entidades designadas para o efeito, visa o 

controlo da qualidade do ensino de forma a uma melhor e mais correcta adequação das 

medidas de política educativa a adoptar) (in Decreto-Lei 43/2003, de 27 de Outubro).. 

Relativamente aos intervenientes neste processo de avaliação estes são múltiplos, 

podendo (e devendo) intervir: o professor; o aluno; o concelho de docentes (no 1º ciclo) 

ou o concelho de turma (nos 2º e 3º ciclos); os órgãos de gestão da escola ou do 

agrupamento de escolas; o encarregado de educação; os serviços especializados de 

apoio educativo; a administração educativa. 

 

II.VII. 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Enquadramento legislativo e objectivos do novo programa do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico: 

A proposta para a reforma curricular no programa do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

baseia-se em princípios e normas definidas quer pela Lei de Bases do Sistema 

Educativo, quer pelo Decreto-Lei n.º 286/89, que estabelece a Estrutura Curricular. 

 

Relativamente aos objectivos específicos do 1.º Ciclo, citando a Lei n.º 46/86 – Lei 

de Bases do Sistema Educativo, “os objectivos específicos de cada ciclo integram-se 

nos objectivos gerais do ensino básico, (...) e de acordo com o desenvolvimento etário 

correspondente, tendo em atenção as seguintes particularidades: 

• Para o 1.º ciclo, o desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e 

progressivo domínio da leitura e da escrita, das noções essenciais de aritmética 

e do cálculo, do meio físico e social, das expressões plástica, dramática, musical 

e motora.”. 

 

Os princípios orientadores da acção pedagógica no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

pressupõem que durante esta etapa da educação escolar, os alunos tenham a 

oportunidade de realizar experiências de aprendizagens activas, significativas, 
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integradas e socializadoras, que asseguram o sucesso escolar dos alunos, de seguida 

esclarecerei e diferenciarei os diferentes tipos de aprendizagens mencionadas: 

- Activas, “... pressupõem que os alunos tenham a oportunidade de viver situações 

estimulantes de trabalho escolar que vão da actividade física e da manipulação de 

objectos e meios didácticos, à descoberta permanente de novos percursos e de outros 

saberes.” (cit. departamento da Educação Básica, 2006, página 5).  

- Significativas, “...relacionam-se com as vivências efectivamente realizadas pelos 

alunos (...) que decorrem da sua história pessoal ou que a ela se ligam.” (cit. 

departamento da Educação Básica, 2006, página 6). Deste modo estas aprendizagens 

devem relacionar-se com as necessidades, interesses e cultura de cada uma das crianças, 

individualmente. 

- Integradas, “...utilização de recursos variados que permitam uma pluralidade de 

enfoques dos conteúdos abordados. Variar os materiais, as técnicas e processos de 

desenvolvimento de um conteúdo...” (cit. departamento da Educação Básica, 2006, 

página 6). 

- Socializadoras, “...garantem a formação moral e crítica na apropriação dos saberes 

e no desenvolvimento das condições científicas.” (cit. departamento da Educação 

Básica, 2006, página 6). Este tipo de aprendizagem pretende fomentar as trocas 

culturais, a partilha de informação e a criação de hábitos de cooperação e solidariedade 

entre os alunos. 

 

De forma a seguirem estes princípios orientadores os professores devem adoptar 

uma série de atitudes, das quais se devem destacar as seguintes: respeito pelas 

diferenças individuais e pelo ritmo de aprendizagem de cada aluno; valorização das 

experiências escolares e não escolares anteriores; consideração pelos interesses e 

necessidades individuais; estimulo às interacções e às trocas de experiências e saberes; 

permitir aos alunos a escolha de actividades; promoção da iniciativa individual e de 

participação nas responsabilidades da escola; valorização das aquisições e das 

produções dos alunos; criação de um clima favorável à socialização e ao 

desenvolvimento moral.  

Além disso revela-se também bastante importante que, particularmente neste ciclo, 

a avaliação se centre no progresso da criança, pelo que os professores devem construir 
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instrumentos de registo sistemático e partilhado de modo a obter uma leitura global 

sobre o desenvolvimento de cada aluno. 

 

II.IX. Escola a Tempo Inteiro 

Esta política da escola a tempo inteiro surge no âmbito do despacho n.º 12 

591/2006 “... que visa regular a oferta das actividades de animação e de apoio às 

famílias, no caso da educação pré-escolar, e de enriquecimento curricular, no caso do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico...”. (in Cosme e Trindade, 2007, página 14). A primeira medida 

efectiva da implementação de projectos de enriquecimento curricular e da 

implementação do conceito de escola a tempo inteiro, consistiu na execução do 

Programa de Generalização do Ensino do Inglês nos 3.º e 4.º anos de escolaridade. 

 

O conceito de escola a tempo inteiro surgiu associado a um conjunto de razões 

políticas, sociais e educativas. Uma das principais razões para a implementação desta 

política tem como objectivo a credibilização da Escola Pública, visto que esta deve 

tentar responder às necessidades da sociedade que, cada vez mais necessitam de auxílio 

para a educação das crianças visto haver pouca disponibilidade e pouco tempo para que 

tal seja feito em casa. Por esta razão mostra-se essencial que a escola apresente uma 

maior diversidade de actividades a oferecer aos seus alunos, sendo ainda necessário que 

estas instituições alarguem os seus horários de acolhimento aos alunos de modo a 

cumprir com o seu carácter social, pois a questão dos horários muitas vezes mostra-se 

como sendo a maior dificuldade para as famílias. Assim esta medida pretende aumentar 

a equidade social, pois permite que as crianças mais carenciadas desfrutem de 

actividades diversificadas e educativas mais ricas, promovendo deste modo a 

democratização cultural da sociedade. 

 

No entanto nesta política, tal como em todas, nem tudo são mais valias, muito pelo 

contrário o projecto da Escola a Tempo Inteiro apresenta algumas vulnerabilidades de 

diferentes naturezas, que de seguida irei esclarecer: 

- Natureza estruturante, que afectam negativamente o projecto e de modo 

irremediável, como sejam: o facto de haver um risco de ocorrer uma hiper-escolarização 

das crianças, visto que estas cada vez irão passar mais tempo na escola e a realizar mais 

actividades de carácter educativos, o que poderá, de certa forma, prejudicá-las visto que 
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diminui o seu tempo livro e ainda o tempo familiar; adopção de soluções homogéneas 

para a ocupação dos tempos das crianças poderá, eventualmente, prejudicar umas em 

função de outras mais favorecidas consoante o gosto e envolvimento das crianças nas 

actividades desenvolvidas; devido à importância e pertinência destas medidas estas 

deveriam ter sido mais reflectidas e não ter sido implementada à pressa nem respeitando 

um calendário único. 

- Natureza conjuntural, que se relacionam com facto desta medida fomentar uma 

gestão mais burocrática das instituições, visto que esta medida vem sobrevalorizar a 

criação e seguimento de um Projecto de acção educativa; e ainda poder induzir a uma 

desqualificação profissional e social dos educadores envolvidos. 

 

No entanto, considero relevante referir que, sob o meu ponto de vista esta é uma 

medida bastante pertinente e útil que, apesar das suas vulnerabilidades, representa uma 

enorme mais-valia quer para pais como para os próprios alunos, visto que estes poderão 

desfrutar de actividades que lhes serão bastante úteis no futuro (como sejam o Ensino 

do Inglês para os 3.º e 4.º anos de escolaridade, o Ensino da Musica e de Expressões, 

tanto Plásticas como Dramáticas). Além disso as crianças irão ainda usufruir de um 

tempo dedicado ao Apoio ao Estudo durante o qual serão acompanhadas, no caso do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, pelo seu professor, ou em caso de impossibilidade do mesmo, 

por um professor substituo igualmente competente. 

 

II.X. Actividades de Enriquecimento Curricular 

De acordo com o Despacho n.º 12 591/2006 (2ª série) a implementação das 

Actividades de Enriquecimento Curricular baseou-se na “… importância do 

desenvolvimento de actividades de animação e de apoio Às famílias na educação pré-

escolar e de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico para o 

desenvolvimento das crianças e consequentemente para o sucesso escolar futuro.”. 

Deste modo pretende-se uma melhor adaptação da oferta escolar às realidades locais e 

consequentemente às necessidades das famílias dos alunos, implementando desta forma 

o conceito de escola a tempo inteiro e complementando a componente de apoio social. 

Deste modo será disponibilizado o acesso de todos os alunos a um conjunto de 

actividades complementares do currículo e de valorização pessoal. 
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 O despacho anteriormente referenciado (Despacho n.º 12 591/2006 (2ª série)) 

apenas se direcciona aos estabelecimentos de educação e de ensino público em que 

funcionem a educação pré-escolar (para o caso das actividades de animação e de apoio 

às famílias) e educação básica (para as Actividades de Enriquecimento Curricular). 

A promoção das Actividades de Enriquecimento Curricular bem como a 

responsabilidade pelas mesmas, deverá ser partilhada entre o Ministério da Educação, as 

autarquias, as associações de pais e encarregados de educação, as instituições 

particulares de solidariedade social e os agrupamentos de escolas. 

Relativamente ao funcionamento das Actividades de Enriquecimento Curricular, o 

referido despacho estabelece algumas normas, sendo de relevar as seguintes: 

- horário das actividades: estas deverão organizar-se dentro do regime normal das 

actividades educativas (na educação pré-escolar) e das actividades curriculares (no 1º 

ciclo do ensino básico), devendo estas actividades serem distribuídas pelo período da 

manhã e da tarde, com a devida interrupção para almoço; 

- horário dos estabelecimentos de ensino: estes deverão manter-se abertos pelo 

menos até às 17h30m, sendo que no caso da E.B.1 n.º2 de Alcabideche o 

estabelecimento mantém-se em funcionamento até às 18h30m, apesar das Actividades 

de Enriquecimento Curricular terem término às 16h, o restante tempo era preenchido 

com actividades de animação de Apoio à Família. 

- recursos físicos (espaço): caso se verifique limitações relativamente às salas 

existentes, poderá excepcionalmente, a mesma sala ser ocupada em regime duplo por 

duas turmas (uma no turno da manhã e outra no turno da tarde) , sendo este o caso que 

se verifica na escola básica do 1.º ciclo n.º2 de Alcabideche. 

- recursos humanos: poderão ser disponibilizados por qualquer um dos parceiro, 

sendo que no caso da E.B. 1 n.º2 de Alcabideche eram disponibilizados pela autarquia; 

- objectivos das Actividades de Enriquecimento Curricular: estes deverão ir ao 

encontro dos objectivos definidos no Projecto Educativo do Agrupamento de escolas, 

devendo constar no respectivo plano anual de actividades; 

- Actividades obrigatórias: o Apoio ao estudo e o ensino do Inglês (para os 3º e 4º 

anos de escolaridade) são obrigatórias para qualquer estabelecimento; 

- Actividades Opcionais: das seguintes actividades os estabelecimentos deverão 

seleccionar algumas para preencher os planos de actividades: ensino de inglês (para 

todos os anos de escolaridade), ensino de outras línguas estrangeiras, actividade física e 
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desportiva, ensino da música, outras expressões artísticas, outras actividades que não 

incidam nos domínios identificados. Quanto À E.B. 1 n.º2 de Alcabideche, além das 

actividades obrigatórias de Apoio ao estudo e de ensino da língua inglesa (para o 3º e 4º 

anos de escolaridade), são ainda proporcionadas aos alunos as actividades de actividade 

física e desportiva, ensino da música e outras expressões artísticas;~ 

- duração semanal das actividades: para o Inglês, ensino da música e actividade 

física e desportiva será de 135 minutos, não devendo ultrapassar os 90 minutos para as 

restantes; 

-conteúdos: deverá ser realizada uma análise comparativa entre os conteúdos 

curriculares e de enriquecimento curricular, deste modo será possibilitada a ligação 

entre ambos os conteúdos (curriculares e de enriquecimento); 

- deve-se ainda salientar que a frequência das Actividades de Enriquecimento 

Curricular é facultativa e gratuita. 

Quanto às competências das entidades promotoras: 

- autarquias – responsáveis pelos espaços físicos, deslocações dos alunos e 

contratação de pessoal auxiliar de apoio, tal como foi constatado durante o período de 

permanência na Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche; 

- associações de pais – assegurar que as Actividades de Enriquecimento Curricular 

sejam implementadas com qualidade, de acordo com o contexto social e local e que seja 

concretizada uma boa utilização dos dinheiros públicos. Durante a realização do 

trabalho de investigação pude constatar que na Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de 

Alcabideche não existe Associação de Pais, o que poderá originar um certo 

desconhecimento dos pais e encarregados de educação sobre a realidade escolar dos 

seus filhos e educandos. 

 

II.XI. Análise de dados estatísticos sobre as Actividades de Enriquecimento 

Curricular 

    De seguida apresentarei alguns dados estatísticos referentes às Actividades de 

Enriquecimento Curricular em Portugal.  

Estes dados se baseiam-se: 

-  no Relatório Intercalar de Acompanhamento (reportado a Dezembro de 2006), 

sendo que os dados apresentados neste relatório têm como fonte o GIASE (2007); 
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- num relatório elaborado pelo GEPE (Gabinete de Estatística e Planeamento da 

Educação), relativo às Actividades de Enriquecimento Curricular 2006/07 (de 10 de 

Abril de 2007). 

 

1. Número de estabelecimentos com actividades de enriquecimento 

curricular, por actividade: 

Estabelecimentos* Actividade 

N %  
Ensino do inglês nos 
1.º e 2.º anos  

2534  42,8  

Ensino do inglês nos 
3.º e 4.º anos  

5859  98,9  

Ensino da Música  5067  85,0  
Actividade física e 
desportiva  

5622  94,3  

Apoio ao estudo  5874  98,6  
 
* Existem 5915 estabelecimentos com 1.º e 2.º anos e 5926 com 3.º e 4.º anos de um 
total de 5959 estabelecimentos com 1.º ciclo 
 

Com a análise do quadro anteriormente apresentado constata-se que actualmente 

grande maioria dos estabelecimentos do 1º ciclo do Ensino Básico, já disponibilizam 

Actividades de Enriquecimentos Curricular aos seus alunos, sendo que a actividade que 

menos vezes é proporcionada aos alunos é o Inglês, para o 1º e 2º anos de escolaridade, 

o que é compreensível visto que os alunos terão esta actividades nos 3º e 4º anos de 

escolaridade. 

 

2. Alunos e estabelecimentos abrangidos pelas actividades de enriquecimento 

curricular  

2.1. Ensino do inglês nos 1.º e 2.º anos - Alunos e estabelecimentos abrangidos pelo 

ensino do inglês nos 1.º e 2.º anos, por Direcção Regional de Educação: 

Alunos abrangidos Estabelecimentos* abrangidos DRE 

N % N % 

DREN 33015 39,5 1132 49,5 
DREC 10196 28,7 618 37,7 
DREL 16058 22,7 524 36,8 
DREA 3628 34,9 210 54,5 
DREAlg 1091 11,6 50 27,5 
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Total 63988  2534  
* Existem 5915 estabelecimentos com 1.º e 2.º anos de um total de 5959 

estabelecimentos com 1.º ciclo 

Este quadro vem de certa forma confirmar o que foi dito anteriormente no que diz 

respeito ao Ensino do Inglês para os 1º e 2º anos de escolaridade, uma vez que também 

ele demonstra que apenas cerca de metade dos estabelecimentos de ensino com o 1º 

ciclo do Ensino Básico optam por inserir esta actividade no seu plano das Actividades 

de Enriquecimento Curricular, o que penso que poderá dever-se à precoce idade das 

crianças para começarem a aprender uma 2ª língua numa altura em que estão a começar 

a compreender a língua portuguesa, pelo que talvez seja mais apropriado a 2ª língua 

ficar para os anos seguintes (3º e 4º anos) quando já têm mais conhecimento e até 

mesmo interesse pelas línguas (tanto a portuguesa como, neste caso, o inglês). 

 

2.2. Ensino do inglês nos 3.º e 4.º anos - Alunos e estabelecimentos abrangidos pelo 

ensino do inglês nos 3.º e 4.º anos, por Direcção Regional de Educação: 

Alunos abrangidos Estabelecimentos* abrangidos DRE 

N % N % 

DREN 77320 91,2 2268 99,3 
DREC 33175 93,2 1634 99,3 
DREL 58279 84,7 1397 98,2 
DREA 8934 88,7 385 98,2 
DREAlg 7539 81,0 175 95,6 
Total 185247  5859  
* Existem 5926 estabelecimentos com 3.º e 4.º anos de um total de 5959 
estabelecimentos com 1.º ciclo 
 

No caso do ensino do Inglês para o 3º e 4º anos de escolaridade constata-se que a 

situação em nada é comparável como ensino desta mesma actividade para o 1º e 2º anos 

de escolaridade. O quadro acima apresentado mostra que a esmagadora maioria dos 

estabelecimentos de ensino do 1º ciclo do Ensino Básico disponibiliza esta actividade 

aos seus alunos, sendo apenas 100 (de um total de 5959 estabelecimentos) que não 

lecciona esta actividade. 

 

2.3. Ensino da Música - Alunos e estabelecimentos abrangidos pelo ensino da 
música, por Direcção Regional de Educação: 

DRE Alunos abrangidos Estabelecimentos abrangidos 
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N % N % 

DREN 105722 62,8 1863 81,0 
DREC 57291 80,5 1505 91,1 
DREL 89755 64,3 1257 88,0 
DREA 12716 62,1 309 78,4 
DREAlg 7694 41,0 133 72,3 
Total 273178  5067  
 

Relativamente ao Ensino da Música nota-se que esta também é uma actividade em 

que grande parte dos estabelecimentos de ensino optaram por apostar, o que considero 

ser uma mais valia para os alunos, pois até há bem pouco tempo as crianças apenas 

tinham a hipótese de o fazer em escolas particulares. Assim com o Ensino da Música 

generalizado nos estabelecimentos públicos os alunos têm a possibilidade de 

desenvolver a sua sensibilidade e capacidade artística desde cedo. 

 

Verifica-se então que 5067 dos 5959 estabelecimentos de ensino existentes, na 

altura em que estas estatísticas foram realizadas, apresentam uma aposta no Ensino da 

Música enquanto Actividade de Enriquecimento Curricular. 

 

2.4. Actividade física e desportiva - Alunos e estabelecimentos abrangidos pela 
actividade física e desportiva, por Direcção Regional de Educação: 

 
Alunos abrangidos Estabelecimentos abrangidos DRE 

N % N % 

DREN 133366 79,2 2208 96,0 
DREC 61681 86,7 1627 98,5 
DREL 95047 68,1 1269 88,8 
DREA 15446 75,5 353 89,6 
DREAlg 10587 56,5 165 89,7 
Total 316127  5622  
 

A Actividade Física e desportiva encontra um lugar de destaque uma vez que, após 

o Apoio ao Estudo e o Ensino do Inglês para o 3º e 4º anos de escolaridade, é a 

Actividade que, em mais estabelecimentos de ensino é disponibilizada. O que é bastante 

normal pois na sociedade contemporânea cada vez se houve mais falar em doenças 

causadas por uma má alimentação associada a uma vida sedentária. Com a inserção da 

actividade física e desportiva desde os primeiros anos de escolaridade os alunos talvez 



                        Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação 
                                                         2º Ano – Administração Educacional 
 

 

 
- 32 - 

Docente: Madalena Fontoura                                                                                  2007/2008 
Discente: Cátia Marques                                                                                                    n.º 5067 

comecem a apreciar mais cedo as vantagens desta actividade, tornando-se jovens mais 

activos e consequentemente mais saudáveis. 

 

Conclui-se então que apenas 337 (dos 5959 estabelecimentos de ensino) não 

disponibilizam esta actividade aos seus alunos. 

 

2.5. Apoio ao Estudo - Alunos e estabelecimentos abrangidos pelas actividades de 
apoio ao estudo, por Direcção Regional de Educação: 

Alunos abrangidos Estabelecimentos abrangidos DRE 

N % N % 

DREN 143797 85,4 2272 98,8 
DREC 61596 86,6 1639 99,2 
DREL 106476 76,3 1394 97,6 
DREA 16197 79,1 392 99,5 
DREAlg 10978 58,6 177 96,2 
Total 339044  5874  

Considerando os resultados apresentados pelo quadro anterior verifica-se que o 

Apoio ao Estudo é a Actividade que mais vezes é encontrada no plano das Actividades 

de enriquecimento Curricular dos estabelecimentos do 1º ciclo do Ensino Básico. 

Verifica-se que 98,6% dos estabelecimentos de ensino apresentam esta actividade, 

sendo portanto apenas uma minoria de 85 estabelecimentos ( do total de 5959 

estabelecimentos) que não o fazem. 

 

3. Distribuição dos estabelecimentos de ensino, segundo o tipo de entidade 

promotora: 

Estabelecimentos Entidades promotoras 

N % 

Autarquia 5610 94,1 
Agrupamento 171 2,9 

Associação de Pais 85 1,4 
IPSS 68 1,1 

Não tem AEC 25 0,4 
Total 5959 100,0 

 
Com o quadro acima apresentado podemos concluir que o órgão que maior 

relevância apresenta para grande parte das escolas Básicas do 1º ciclo do ensino Básico, 

no que respeita às Actividades de Enriquecimento Curricular, é a Autarquia, uma vez 
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que esta promove cerca de 94% das Actividades de Enriquecimento Curricular que se 

desenvolvem em Portugal.  

 

De seguida realça-se a participação dos Agrupamentos de escola que colaboram nas 

Actividades de Enriquecimento Curricular desenvolvidas em 171, dos 5959, 

estabelecimentos de ensino. 

Devo salientar que no caso da Escola Básica do 1º ciclo n.º 2 de Alcabideche as 

entidades promotoras eram a Autarquia e o Agrupamento de escolas, sendo também de 

especial realce a contribuição da autarquia (através da junta de freguesia de Alcabideche 

e da Câmara Municipal de Cascais) uma vez que era esta entidade que mais apoio cedia 

às actividades de enriquecimento curricular desenvolvidas nesta escola. 

 

4. Professores das actividades de enriquecimento curricular, por Direcção  

Regional de Educação: 

 

Segundo o quadro acima podemos certificar que as Actividades de Enriquecimento 

Curricular representam uma mais valia não só para os alunos que as frequentam mas 

também, para muitos professores(um total de 13461 professores), que sem elas não 

conseguiriam encontrar emprego na sua área de formação. 

Verifica-se ainda que a Actividade que originou a contratação demais professores 

foi a Actividade Física e Desportiva, talvez por esta ser uma actividade que se aplica a 

todos os anos de escolaridade e que é muito apreciada pelos alunos, sendo aplicada a 

muitos estabelecimentos de ensino do Ensino Básico visto ser uma actividade 

pedagogicamente enriquecedora e que, além desse facto, ainda contribui para o 

exercício de uma vida mais saudável e activa para os alunos.  

DRE Ensino de 

Inglês 

Ensino da 

Música 

Actividade 

Física e 

Desportiva 

Outras 

Actividades 

Total 

DREN 1400 1168 1658 958 5184 

DREC 801 703 912 562 2978 

DREL 1058 1125 1213 826 4222 
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5. Idades dos professores da Actividades de Enriquecimento Curricular: 

Grupo etário AEC 

< 20 21-

25 

26-

30 

31-

35 

36-

40 

41-

45 

46-

50 

51-

55 

>56  Total 

Inglês 

1º e 2º 

 2 3 2 1 1    9 

Inglês 

3º e 4º 

 15 16 8 3 1    43 

AFD  11 25 8 1   1  46 

Ens. 

Música 

1 20 10 5 5 2 1   44 

Total 1 48 54 23 10 4 1 1 0 142 

 

Este último quadro vai ao encontro do quadro anterior, completando-o, uma vez que 

este mostra as faixas etárias dos professores que leccionam as Actividades de 

Enriquecimento Curricular, demonstrando que caso estas não existissem o escalão etário 

mais prejudicado seria o dos 21-25 e dos 26-30, visto que muitos destes professores não 

teriam emprego na sua área, tal como podemos constatar nos últimos anos através das 

notícias que anunciam uma crescente taxa de desemprego dos professores. 

 

Alguns aspectos das Actividades de Enriquecimento Curricular que poderão 

ser aperfeiçoados: 

Ainda com base no Relatório de Acompanhamento Intercalar (reportado a 

Dezembro de 2006) realizado pela Comissão de Acompanhamento do Programa, 

apresentarei de seguida alguns aspectos que deverão ser melhorados na realização das 
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Actividades de Enriquecimento Curricular de modo a melhorar o modo de aplicação das 

mesmas e consequentemente os resultados obtidos: 

- Maior articulação entre as Actividades de Enriquecimento Curricular e a 

Componente Curricular (sincronia no arranque, coordenação das actividades, 

organização de horários); 

- Melhorar o processo de contratação de docentes e da respectiva integração nas 

estruturas da escola e do agrupamento (achei relevante referir este aspecto pois até o 

presente ano lectivo grande parte dos professores das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, senão todos, se encontravam a recibos verdes e sem contrato de trabalho, 

situação esta que felizmente se alterou este ano lectivo); 

- Escassez do pessoal auxiliar (devido grandemente à contenção de custos por parte 

das autarquias e pelo reduzido empenho dos agrupamentos de escolas a este nível), esta 

é uma situação que, no decorrer de todo o estágio, se verificou na Escola Básica do 1º 

ciclo n.º 2 de Alcabideche; 

- Maior enriquecimento ao nível pedagógico e de diversidade de Actividades 

desenvolvidas na Componente de Apoio à Família, visto que este espaço muitas vezes 

representa apenas a estadia das crianças por mais um tempo na escola, não sendo 

realizadas actividades vantajosas para os alunos; 

- Melhoria nas instalações das Actividades de Enriquecimento Curricular e no 

acesso às mesmas; 

- Maior organização das deslocações dos alunos (este é um factor crítico da EB1n.º2 

de Alcabideche uma vez que a Junta de Freguesia de Alcabideche ser a entidade que 

cedia o meio de transporte, no entanto esta entidade apenas possui um autocarro o que 

limita bastante as visitas e saídas dos alunos do estabelecimento de ensino); 

- escassez ou inadequação de outros recursos materiais, nomeadamente didácticos, 

verificada nalgumas situações; 

- maior colaboração por parte das entidades promotoras na elaboração de horários e 

na organização de actividades (na EB1 n.º 2 de Alcabideche pelo que pude constatar, 

estas actividades eram concretizadas grandemente pelo coordenador das AEC 

juntamente com os representantes da autarquia que o apoiam); 

- maior responsabilização e empenhamento das entidades promotoras na aquisição e 

controlo de qualidade dos materiais didácticos; 
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- atenção à valorização da função docente nas Actividades de Enriquecimento 

Curricular, através de uma melhoria das condições de contratação e da promoção 

deformação contínua aos docentes que exercem funções nestas actividades; 

- maior responsabilização do agrupamento de escolas ou escola não agrupada; 

- maior atenção ao acompanhamento das Actividades de Enriquecimento Curricular, 

de modo a assegurar a respectiva qualidade; 

- será ainda vantajoso que sejam preparados instrumentos de avaliação feita pelos 

diferentes agentes envolvidos (autarcas, agrupamentos, parceiros, professores (titulares 

e das AEC)), a ser concretizada no final de cada ano lectivo. 

 

A CAP salienta que estas alterações melhorarão em muito as Actividades de 

Enriquecimento Curricular e que tal só poderá ser feito com um envolvimento dos 

diversos parceiros, tal como foi necessário para o arranque deste programa. 

 

IV.XII. Análise do Regulamento Interno das Actividades de Enriquecimento 

Curricular da E.B. n.º2 de Alcabideche 

De seguida farei uma análise dos elementos importantes que constam no 

Regulamento Interno das Actividades de Enriquecimento Curricular da E.B. 1 n.º2 de 

Alcabideche. Esta análise basear-se-á não apenas na leitura e posterior estudo desse 

documento mas também na teoria e legislação previamente estudados e analisados. 

Convém ainda referir que alguns aspectos deste documento se baseiam no Despacho n.º 

12 591/2006, bem como no Plano Educativo de Agrupamento. 

 

Tal como é previsto por lei, para a planificação e organização das Actividades de 

Enriquecimento Curricular deste estabelecimento (E.B. 1 n.º2 de Alcabideche) 

estabeleceu-se uma relação de parceria entre o Agrupamento de Escolas de 

Alcabideche, a Junta de Freguesia de Alcabideche e a Câmara Municipal de Cascais (a 

entidade promotora).  

Baseando-se no Plano Educativo de Agrupamento, seleccionaram-se, para este 

estabelecimento de ensino, as seguintes Actividades de Enriquecimento Curricular, de 

modo a garantir tempos pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens 

associadas a aquisições das competências básicas: Ensino do Inglês (para o 3º e 4º anos 
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de escolaridade), Apoio ao Estudo, Música, Expressões Artísticas e Actividade Física e 

Desportiva. 

Este regulamento que se aplica a todos os intervenientes na comunidade escolar da 

E.B. 1 n.º 2 de Alcabideche (pertencente ao Agrupamento de escolas de Alcabideche), 

baseia-se nos seguintes princípios normativos: 

- importância do desenvolvimento de actividades de enriquecimento curricular no 

1º ciclo do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e para o seu sucesso 

escolar futuro; 

- necessidade de adaptação dos tempos de permanêsncia das crianças na escola às 

necessidades das famílias e a necessidade de garantir que esses tempos  sejam 

pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição de 

competências básicas; 

- necessidade de adoptar procedimentos que regulem as actividades, atitudes e 

comportamentos dos intervenientes nas mesmas, através da adopção de uma cultura de 

responsabilidade. 

 

Relativamente a alguns aspectos do funcionamento das Actividades de 

Enriquecimento Curricular da E.B. 1 n.º2 de Alcabideche, de seguida referenciarei os 

mais importantes: 

- materiais e equipamentos: são disponibilizados por todos os parceiros, caso sejam 

necessários equipamentos da Escola deverá ser preenchida uma requisição de modo a 

esta disponibilizá-los; 

- espaços a utilizar: as actividades desenvolvem-se no espaço de “O outro lado da 

escola”, sendo este constituído por: duas salas de aula, um atelier de expressões, um 

campo de jogos, um ginásio, uma despensa (onde os alunos poderão guardar as suas 

mochilas/material) e duas casas de banho (uma feminina e outra masculina). 

- acompanhamento dos alunos nas deslocações efectuadas no âmbito das 

actividades: estas deverão ser garantidas, durante o período das Actividades de 

Enriquecimento Curricular, pelos professores/monitores/dinamizadores/auxiliares da 

acção educativa dessas mesmas actividades, devendo haver, pelo menos, dois adultos 

por grupo. 

- programação e avaliação das Actividades de enriquecimento Curricular: 

mensalmente: com a participação de um elemento das A.E.C (coordenador ou 
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dinamizador) na primeira parte da reunião do Conselho de Docentes; reuniões de 

acompanhamento onde participarão todos os professores das Actividades de 

Enriquecimento Curricular e uma professora da escola; trimestralmente: no final de 

cada período escolar, com a participação de todos os parceiros (técnicos/ dinamizadores 

das AEC, professores e representantes das várias entidades). 

- Projectos a desenvolver: devem ser planificados e desevolvidos entre os vários 

parceiros e decorrentes do Projecto Educativo de Escola, devendo ser desenvolvidos em 

tempo lectivo ou nas Actividades de Enriquecimento Curricular. 

- vigilância dos recreios e supervisão: os recreios da manhã decorrerão entre as 

10h45m e as 11h e entre as 11h45m e as 12h (antes do almoço, começando às 12h o 

período de almoço das crianças), enquanto que os recreios da tarde serão entre as 

14h45m e as 15h e entre as 15h45m e as 16h (final das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, entrega das crianças que não são da componente de Apoio à Família). Estes 

recreios decorrerão sob a vigilância e supervisão dos monitores e auxiliares das 

Actividades de Enriquecimento Curricular, devendo as crianças restringir-se ao espaço 

destas mesmas actividades, não podendo jogar à bola no campo visto que este se 

localiza nas traseiras da escola podendo portanto prejudicar o normal funcionamento 

das aulas curriculares (este factor limita o espaço e até as actividades que as crianças 

podem desenvolver durante os recreios, até porque grande parte do espaço exterior 

pertencente às Actividades de Enriquecimento Curricular corresponde a zonas 

ajardinadas, cobertas por terra que, no Verão ficam com muito pó, e no Inverno ficam 

cobertas de lama).   

- actuação em caso de falta de intervenientes nas Actividades de Enriquecimento 

Curricular: os dinamizadores da Expressões Artísticas asseguram as faltas dos restantes 

professores (de Actividade Física/Desporto, Música, Inglês e Apoio ao Estudo caso a 

Escola não disponha de recursos humanos para o efeito). 

- desistências: estas deverão ser comunicadas à Escola com, pelo menos, oito dias 

de antecedência, perante o preenchimento de uma declaração responsabilizando-se pela 

saída dos alunos da escola. 

- faltas: se um aluno pretender faltar Às A.E.C. durante um dia deverá trazer um 

pedido por escrito do Encarregado de Educação, sem o qual não poderá abandonar a 

escola antes do final das A.E.C. . As faltas deverão ser justificadas por escrito pelo 
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Encarregado de Educação até ao 5º dia útil após a verificação da mesma, caso tal não se 

verifique a falta será considerada injustificada. 

- saída dos alunos das actividades/regresso a casa: a escola e “O outro lado da 

escola deverão ter conhecimento prévio dos alunos que regressam a casa sozinhos e dos 

que vão acompanhados bem como da pessoa que os deverá acompanhar, para tal o 

Encarregado de Educação deverá preencher uma ficha onde informa e autoriza as saídas 

do seu educando. 

- actuação em caso de acidente: os professores, dinamizadores e /ou auxiliares da 

acção educativa deverão comunicar de imediato com os serviços de emergência, com os 

pais/encarregados de educação do acidentado. Para o efeito existem, na sala dos 

professores da escola e das Actividades de Enriquecimento Curricular, fichas dos alunos 

com respectivos contactos e fotocópias dos cartões de saúde dos mesmos. Caso os 

pais/encarregados de educação não tiverem disponibilidade de acompanhar o seu 

educando ao hospital, este acompanhamento deverá ser realizado por um auxiliar das 

Actividades de Enriquecimento Curricular. A escola deverá depois comunicar o 

sucedido ao seguro escolar. 

- atendimento de encarregados de educação: os professores das Actividades de 

Enriquecimento Curricular farão o atendimento aos encarregados de educação, mediante 

um pedido escrito prévio por parte do encarregado de educação. Caso seja o professor 

que necessite de convocar o encarregado de educação, deverá fazê-lo com 48horas de 

antecedência. 

 - normas gerais de funcionamento: a pontualidade e assiduidade devem ser 

respeitadas por parte de todos os elementos da escola, no entanto caso algum dos 

professores das actividades de enriquecimento curricular faltar, essas actividades 

deverão ser asseguradas pelos dinamizadores; sempre que necessário os alunos apenas 

poderão sair da escola quando acompanhados por familiares ou pessoas devidamente 

autorizadas; no início de cada aula haverá 10 minutos de tolerância aplicados tanto a 

professores como a alunos, no entanto esta tolerância não deverá ser utilizada 

sistematicamente; nos corredores e durante a entrada/saída das salas de aula deverão ser 

evitadas correrias ou outras manifestações ruidosas; antes de mandar sair os alunos da 

sala de aula o professor e os alunos deverão confirmar que a sala fica razoavelmente 

arrumada, limpa e com o mobiliário organizado. 
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- os direitos e deveres tanto do pessoal docente, não docente bem como dos 

pais/encarregados de educação e alunos são os habituais e comuns a qualquer 

estabelecimento de ensino, sendo que muito dos mesmos já foram referidos 

anteriormente, pelo que não pormenorizarei mais esses aspectos, no entanto para mais 

informações poderá ser consultado o Regulamento Interno Das Actividades de 

Enriquecimento Curricular da E.B. 1 n.º2 de Alcabideche (apêndice ao trabalho); 

- organização: os professores/ dinamizadores deverão realizar um trabalho de 

avaliação com as seguintes funções: avaliar a motivação e desempenho dos alunos 

perante cada actividade; manter actualizadas as listas de cada grupo; verificar a 

assiduidade dos seus alunos, informando os pais/encarregados de educação sempre que 

necessário.  

- dossier de grupo: as actividades deverão ser organizadas num dossier de forma a 

proporcionar o registo e comunicação entre os diversos intervenientes. Este dossier deve 

apresentar a seguinte estrutura: Fichas de inscrição; Lista de grupo actualizada; Folha de 

registo de presenças; ficha de contactos dos alunos; ficha de desistência; programa da 

actividade; registo de ocorrências; ficha de contacto dos professores/dinamizadores; 

folha de comunicação entre docentes titulares de turma e professores/ dinamizadores e 

Encarregados de Educação; relatório trimestral sobre as actividades; registo de 

avaliação dos alunos; actas das reuniões mensais entre os docentes e os professores/ 

dinamizadores.  

− violação das normas do regulamento interno: se algum aluno revelar 

comportamentos perturbadores do funcionamento normal das actividades da escola 

ou das relações no âmbito da comunidade educativa deverá ser-lhe aplicada uma 

medida correctiva ou uma medida disciplinar sancionatória, que têm objectivos 

pedagógicos, preventivos, dissuasores e de integração. Na aplicação destas medidas 

deverão ser tidos em conta alguns aspectos tais como: gravidade do incumprimento 

do dever violado, idade do aluno, grau de culpa, aproveitamento escolar anterior, 

meio familiar e social em que se insere, antecedentes disciplinares. Durante a 

permanência da E.B. 1 n.º 2 de Alcabideche verificou-se a aplicação de várias 

medidas correctivas e disciplinares sancionatórias, tais como, execução de trabalho 

comunitário na escola (limpeza e recolha de lixo do recreio), mudança de turma de 

um aluno que apresentava mau comportamento constantemente, inibição de acesso a 
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actividades extracurriculares, escrita de relatórios de mau comportamento e 

posterior entrega dos mesmos ao encarregado de educação. 

 

 

 

 

Parte III. Metodologia 

 

Esta secção do trabalho destina-se à explicação e justificação dos métodos 

utilizados para o estudo da temática do relatório, neste caso, das Actividades de 

Enriquecimento Curricular como parte constituinte da política da escola a tempo inteiro.  

Devo salientar ainda que a amostra utilizada para a presente investigação foi toda a 

população da Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche, incluindo portanto 

professores, pais e alunos que intervêm nesta instituição.  

Quanto aos alunos, de um total de 128 crianças, foram aplicados questionários a 

118, uma vez que aquando da aplicação dos mesmos os restantes 10 alunos não 

compareceram na instituição não costumam frequentar as Actividades de 

Enriquecimento Curricular disponibilizadas na mesma, razão pela qual não foi possível 

a aplicação dos questionários. 

Relativamente aos pais também foi abrangida grande parte da população uma vez 

que dos pais dos 128 alunos, 104 responderam ao questionário. Este foi um factor muito 

positivo uma vez que estes questionários não foram aplicados directamente, mas sim 

enviados para casa, através das professoras titulares, pelo que receava que muitos dos 

Encarregados de Educação não reenviassem os questionários preenchidos, 

co0ntrariamente ao que se verificou. 

Em relação aos professores, estes foram os intervenientes que menos 

disponibilidade demonstraram para o preenchimento dos questionários, contrariamente 

ao esperado, pois dos 11 professores que exercem funções nas Actividades de 

Enriquecimento Curricular desta escola apenas 5 responderam aos questionários apesar 

dos muitos pedidos que realizei a fim de que os restantes também o fizessem. 

De seguida irei então fazer referência às metodologias a que recorri para a 

concretização do projecto de estágio, sendo que esta se organiza da seguinte forma: 
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Pesquisa; Investigação-acção; metodologia participativa de projecto; estudo de caso; 

Questionários. 

 

 

 

 

III.I. Pesquisa 

Tomando como referência a obra de Bell (2004) poderei apresentar uma série de 

definições para o conceito Pesquisa, as quais dizem respeito a diversos autores.  

De entre as muitas definições apresentadas nesta obra achei pertinente salientar as 

referentes a Howard e Sharp e a Drew por considerar que estas definem com enorme 

clareza e precisão o que, no meu ponto de vista devemos ter em conta quando nos 

referimos a uma pesquisa, como tal de seguida irei citar estes mesmo autores, fazendo 

após isso uma breve síntese sobre estas definições. 

 

“A maioria das pessoas associa a palavra pesquisa a actividades substancialmente 

afastadas da vida quotidiana e levadas a cabo por pessoas extraordinariamente 

dotadas e de empenho invulgar. É claro que há uma grande dose de verdade neste 

ponto de vista; contudo, em nossa opinião, este trabalho não se restringe a este tipo de 

pessoas e pode, na realidade, revelar-se uma experiência estimulante e gratificante 

para muitos outros com um espírito treinado e inquiridor.” 

(cit. Howard e Sharp, 1983; in Bell, 2004, página 14). 

 

Estes mesmos autores definem pesquisa como uma “busca com vista ao 

enriquecimento do conjunto de conhecimentos de cada um e, possivelmente, de outros 

indivíduos, recorrendo a processos metódicos que conduzam À descoberta de factos e 

ideias não triviais” (cit. Howard e Sharp, 1983; in Bell, 2004, página 14). 

 

Drew (1980) concorda com o conceito de Howard e Sharp, afirmando que 

“pesquisa é conduzida para resolver problemas e para alargar conhecimentos”, 

salientando também que “a pesquisa é uma forma sistemática de fazer perguntas, um 

método sistemático de inquirição” (cit. Drew, 1980; in Bell, 2004, página 15). 
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Assim, tendo em conta o grau de exigência de um trabalho de investigação, é 

necessário que todos os trabalhos desta natureza seja bem planificados, e que a recolha e 

análise de todos os dados sejam realizadas de forma sistemática e organizada. 

 

 

 

III.II. Investigação-Acção 

 

“ [...] um processo no qual os investigadores e os actores  

conjuntamente investigam sistematicamente um dado e 

põem questões com vista a solucionar um problema 

imediato vivido pelos actores e a enriquecer o saber 

cognitivo, o saber-fazer e o saber-ser, num quadro ético 

mutuamente aceite.”. 

                    (segundo Alcides  Monteiro, 1998; cit. in Guerra, 2002, página 53) 

 

Uma outra definição para o conceito de investigação-acção foi a apresentada na 

obra de Judith Bell (2004, página 22), a aual passo a citar: “(...) A investigação-acção 

tem de ser planeada da mesma forma sistemática que qualquer outro tipo de 

investigação, dependendo os métodos seleccionados para a recolha de dados da 

natureza da informação pretendida. A investigação-acção não éum método nem uma 

técnica. Consiste numa abordagem que se revela particularmente atraente para os 

educadores devido à sua ênfase prática na resolução de problemas (...)”. 

 

Qualquer acção, se se pretender que esta tenha rigor científico, seja em que 

contexto for, terá de se recorrer à investigação-acção. 

 

Características da investigação-acção: 

Apesar de existirem várias “correntes” de investigação-acção todas elas têm em 

comum o facto de apresentarem as seguintes características relativamente a esta 

metodologia: 

• Processo contínuo que tem influência em todo o percurso de investigação; 
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• Supõe que os “objectos” do conhecimento se tornem em “sujeitos” do 

conhecimento; 

• Tem início numa situação, problema ou numa prática real e concreta; 

• Tem como principal objectivo a resolução de problemas, visto basear-se 

principalmente num processo de mudança social; 

• Além de observador, o investigador assume também um papel de apoiante dos 

sujeitos implicados na acção. 

 

Segundo Barbier (1991, cit. Guerra, 2002) a investigação-acção apresenta três 

finalidades e funções, sendo elas: 

1) Finalidade e função de investigação; 

2) Finalidade e função de acção; 

3) Finalidade e função de formação/ aperfeiçoamento/ implicação (relacionada 

com uma mudança nas pessoas).  

 

III.III. Metodologia Participativa de Projecto 

Tal como refere Guerra (2002, página 119) “A metodologia participativa de 

projecto é um instrumento que permite, simultaneamente, uma maior compreensão da 

realidade e uma maior eficácia dos meios e das técnicas de intervenção.”. 

Desta forma este tipo de metodologia deve ser encarada como uma metodologia 

científica, com determinada ordem lógica, tendo como intuito o de permitir uma 

previsão de uma mudança. Assim, esta metodologia permitirá, simultaneamente, uma 

obtenção de conhecimento e uma alteração dos contextos de acção, o que a torna 

claramente numa metodologia de pesquisa-acção. 

Objectivos: 

Citando ainda a autora Isabel Guerra (2002, página 120) a metodologia 

participativa de projecto baseia-se em três objectivos, sendo eles: 

“i) a produção do saber sobre contextos sociais gerais e específicos; 

(...) 

ii) o desenvolvimento do partenariado e da “acção contratual” – a clarificação dos 

actores e do seu poder específico; 

(...) 
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iii)a representação do que deve ser a evolução de uma sociedade ou de um 

fenómeno específico (...)”. 

A metodologia de projecto pode ser encarada como: 

• Uma forma de pensar; 

• Uma metodologia baseada no desenvolvimento de um pensamento racional e 

sistémico; 

• Uma forma de organização e de recurso a instrumentos simples; 

• Uma actividade de planeamento. 

A metodologia de projecto implica: 

• Aumento da capacidade local para conhecer o meio e os recursos disponíveis; 

•  Conciliar as diferentes perspectivas dos actores sociais; 

•  Intervir ao nível das origens dos problemas; 

•  Agir a nível dos problemas e não da forma como estes se manifestam; 

• Utilizar correcta e eficazmente os recursos; 

• Racionalizar a utilização dos recursos e optimizar os investimentos. 

 

 

III.IV. Estudo de Caso 

Segundo Bell (2004) o estudo de caso consiste num método de investigação que 

pretende o estudo, mais ou menos aprofundado, de um determinado caso/ problema, 

num período de tempo reduzido. 

Para levar a cabo este método não basta fazer uma descrição do problema, é 

necessária uma recolha sistemática dos dados, uma análise cuidada da relação entre as 

variáveis e uma planificação pormenorizada. 

 

Os métodos utilizados e as técnicas de recolha de informação a que se recorre 

num estudo de caso podem ser as mais diversas, no entanto deve ter-se sempre em 

atenção a adequação dos mesmos à tarefa e ao problema em causa. 

É ainda muito importante que o investigador seja rigoroso, não só durante a 

recolha de informação, mas também durante o processo de selecção da mesma. 
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Um factor que normalmente surge como paradoxal é o facto dos resultados deste 

método serem ou não passíveis de ser generalizados. No entanto, apesar do estudo de 

caso se basear apenas num caso específico, alguns autores (como Denscombe (1998) ou 

Bassey (1981)), defendam que existe uma elevada possibilidade de generalizar os 

resultados obtidos. 

É muito importante que os investigadores que se dedicam a este método o fazem 

sozinhos e com um tempo reduzido e definido, sejam muito cuidadosos na selecção do 

caso a estudar, tentando clarificar ao máximo onde começa e termina o “caso”. 

 

III.V. Questionários 

Durante a realização do projecto de investigação recorri ao uso de questionários 

para a recolha de dados que me permitam avaliar o modo como os diversos 

intervenientes educativos da Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche encaram as 

Actividades de Enriquecimento Curricular desenvolvidas neste estabelecimento 

enquanto parte integrante da política da escola a tempo inteiro. Deste modo considerei 

importante que a aplicação deste método não se restringisse aos professores e aos 

alunos, mas sim que abrangesse também os pais destes mesmos alunos, uma vez que 

considero que todos estes intervenientes são de extrema importância no processo 

educativo. 

As versões dos questionários que foram aplicados encontram-se disponíveis em 

Apêndice a este relatório. De qualquer forma devo salientar que estes são constituídas 

por diversas perguntas, sendo estas tanto de resposta aberta como de resposta fechada, 

uma vez que considero ser importante dirigir o questionário para os objectivos finais da 

investigação (através das perguntas de resposta fechada) bem como considero relevante 

saber a opinião de cada um dos intervenientes envolvidos no processo educativo, dando 

a liberdade de expressão (através das perguntas de resposta aberta). 

 

Parte IV. Apresentação e Análise dos resultados 

 

De seguida farei a análise dos resultados obtidos, sendo de salientar que estes 

resultaram da aplicação de questionários de opinião aplicados aos professores, pais e 

alunos que frequentam a Escola Básica do 1º Ciclo n.º2 de Alcabideche. É ainda 
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possível proceder a uma consulta de cada um dos questionados aplicados e preenchidos 

em apêndice a este relatório. 

 Análise dos questionários 

Antes de iniciar a análise dos questionários é relevante esclarecer alguns termos 

utilizados no mesmo, no sentido de melhor clarificar a que se refere cada um deles. 

Deste modo, de seguida irei enunciar e explicitar esses termos que considero que 

deverão ser previamente explicados: 

- Quando se fala em alunos refiro-me apenas às crianças (alunos da Escola Básica 

n.º2 de Alcabideche) que frequentam as Actividades de Enriquecimento Curricular 

dessa mesma escola. 

- Sempre que é feita referência às monitoras refiro-me ao conjunto das animadoras, 

monitoras e auxiliares de acção educativa que exercem funções nas Actividades de 

Enriquecimento Curricular desenvolvidas n’ “O Outro Lado da Escola”. Existem um 

total de três monitoras, sendo que cada uma delas desempenha funções de animação, de 

monitora e de auxiliar de acção educativa. 

− Quando são mencionados os professores, estes englobam apenas os docentes a 

prestar serviço nas Actividades de Enriquecimento Curricular e não os professores 

titulares da escola (pois estes, apesar de ser seu dever leccionar a Actividade de 

Enriquecimento Curricular de Apoio ao Estudo, por vezes não têm a possibilidade 

de o fazer, sendo as monitoras das Actividades de Enriquecimento Curricular que os 

substituem. Não podendo no entanto leccionar essa actividade, pelo eu devem 

apenas ocupar, de outra forma, esse tempo das crianças). 

− Durante a análise dos dados obtidos por vezes constatamos que o número de 

respostas obtidas é superior ao número de questionários respondidos, porque alguns 

dos intervenientes (sejam pais, professores ou alunos) apresentaram várias opções 

para a mesma resposta. 

− Por vezes, nas tabelas realizadas, o total da frequência (%) desviasse um pouco dos 

100% devido aos arredondamentos realizados (a 2 casas decimais) 

 

Em relação à análise dos questionários, o meu objectivo é de inicialmente, analisar 

os dados obtidos separadamente, ou seja, os questionários aplicados a cada um dos 

intervenientes da acção educativa questionados (alunos, pais e professores).  
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Análise dos resultados dos questionários aplicados aos pais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Nº alunos Nº quests. 

preenchidos 

Nº quests. por 

preencher 

A 24 18 6 
B 24 22 2 
C 21 13 8 
D 20 16 4 
E 18 17 1 
F 21 18 3 

Totais 128 104 24 

Relativamente à quantidade de questionários aplicados aos pais dos alunos da Escola Básica do 
1º ciclo n.º2 de Alcabideche, podemos constatar, com a análise das tabelas anteriormente 
apresentadas, que grande maioria (104 dos 128 pais) dos pais preencheu os questionários. 
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Grupo 1. Questões relativas à criança: 

Pergunta 1.1. Qual o seu grau de parentesco com a criança? 

 

Pergunta 1.2.1. Que idade tem a criança? 

Mãe

Pai

Avó

Irmã(o)

Pai e Mãe

Madrasta

Pai, Mãe e Padrasto

Qual o seu grau de parentesco com a criança?

Pies show counts

79,0

13,0

4,0
1,0

5,0 1,01,0

Com a análise do gráfico ao lado constatamos que a 
maioria (76% ou n=79) dos questionários foram 
preenchidos por mães dos alunos, o que nos leva a 
considerar que estas tenham uma maior intervenção no 
processo educativo dos alunos que frequentam o 
estabelecimento de ensino em questão.  

6

7

8

9

10

11

Que idade tem a criança?

Pies show counts

15,0

14,0

33,0

24,0

15,0

3,0

Quanto à idade das crianças, verificamos que estas frequências se encontram 
distribuídas, sendo que a menor verificasse para os 11 anos, com apenas 3 crianças 
neste faixa etária, o que poderá ser justificado pelo facto de com esta idade as crianças 
já terem terminado o 1º ciclo, sendo que os que ainda frequentam correspondem a 
alunos que já tenham reprovado, pelo menos, uma vez.  

Os 8 anos correspondem à idade dos alunos com maior frequência nesta escola, com 
31,7% (ou seja, n=33). 
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Quanto ao número de 
irmãos das crianças 
constatamos que a maioria 
possui entre 1 a 3 irmãos (74 
das crianças encontra-se nesta 
situação). No entanto há 
também uma percentagem 
significativa de alunos sem 
irmão (n=24, ou seja, 23,1%). 

 

Pergunta 1.1. Que ano de escolaridade frequenta? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 1.2.3. A criança frequenta as Actividades de 

Enriquecimento Curricular da Escola? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 1.3. Quantos irmãos tem a criança? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bars show counts
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n=22

n=31

n=24

n=27 Legenda: 
1- n.º alunos que frequentam o 1º ano 
2 – n.º de alunos que frequentam o 2º ano 
3 – n.º de alunos que frequentam o 3º ano 

4 – n.º de alunos que frequentam o 4º ano 

Em relação ao ano de escolaridade 
que as crianças frequentam, constata-se 
uma uniformidade na distribuição das 
frequências, visto que todas elas rondam 
os 20%, com valores entre os 22 (para o 
1º ano) e os 31 alunos (para o 2º ano) 
para cada um dos 4 anos de 
escolaridade. 

0

Sim

Não

Pies show counts

1,0

93,0

10,0

Analisando o gráfico ao lado verificamos que a 
89,4% das crianças (93, das 128) que frequentam a 
escola, frequentam igualmente as Actividades de 
Enriquecimento Curricular disponibilizadas nesta 
instituição. Verifica-se ainda a ocorrência de um dado 
omisso, correspondendo a 1% do total de respostas 
obtidas. 
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Pergunta 1.3.1. Quais as suas idades? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quais as idades dos irmãos da criança? 

Codificação Frequência (n) 

Não tem 22 
Não responde 2 
< 1 ano 3  
1 ano 8 
2 anos 9 
3 anos 6 
4 anos 7 
5 anos 2 
6 anos 6 
7 anos 1 
8 anos 3 
9 anos 2 
10 anos 5 
11 anos 7 
12 anos 8 
13 anos 8 
14 anos 9 
15 anos 6 
16 anos 11 
17 anos 8 
18 anos 4 
19 anos 7 
20 anos 1 
21 anos 2 
22 anos 3 
23 anos 3 
24 anos 5 
26 anos 3 
28 anos 2 

Total 163 

Em relação às idades dos irmão 
das crianças constatamos uma 
enorme diversidade, que vai desde 
meses (< 1 ano) até aos 28 anos, 
estando as frequências bastante 
distribuídas. 

Verificamos também que 22 dos 
alunos não possuem irmãos. 

É ainda de relevar a existência 
de dois dados omissos. 
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Pergunta 1.3.2. Quantos frequentam esta escola? 

 

Pergunta 1.3.3. E quantos frequentam as Actividades de 

Enriquecimento Curricular desta escola? 

 

 
 
 

 Frequency Percent 
Valid 0 (não 

responde) 
89 85,6 

  1 13 12,5 
  2 2 1,9 
  Total 104 100,0 

0

1

2

Quantos frequentam esta escola?

Pies show counts

87,0

14,0

3,0

Relativamente ao número de irmãos que 
frequentam a EB1n.º2 de Alcabideche, 
verificamos que a grande maioria dos pais não 
respondeu a esta questão, havendo por isso uma 
grande quantidade de dados omissos (n=87, ou 
seja, 83,7%).  

Dos pais que responderam à questão 13,5% 
(n=14) afirmou que um dos irmãos da criança 
frequenta esta escola e 3,9% (n=3) respondeu que 
a criança tem dois irmãos que frequentam a 
mesma escola. 

0

1

2

Pies show counts

89,0

13,0

2,0

Á semelhança do que ocorreu na questão anterior, também nesta se pode 
constatar a ocorrência de muitos dados omissos, mais precisamente de 85,6%. 

Dos pais que responderam a esta questão 12,5% afirma que um dos irmãos da 
criança frequenta também as AEC, enquanto que 1,9% (2 pais) dizem que a criança 
tem mais 2 irmão que frequentam essas actividades. 
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Pergunta 1.3.4. Onde e com quem ficam os irmãos (após as 

aulas)? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo 2. Questões relativas às Actividades de Enriquecimento 

Curricular: 

Pergunta 2.1. Considera que as Actividades de Enriquecimento 

Curricular são importantes para os alunos que as frequentam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Não responde 36 34,62 
Pais (apenas comum ou com os 

dois) 
13 12,5 

Pais e irmã(o) 3 2,85 
Não tem irmãos 16 15,39 

Pais ou avós 8 7,69 
Sozinhos ou com amigos 1 0,96 

Tios 1 0,96 
Ama 3 2,85 

Não sabe 1 0,96 
Avós 13 12,5 

Avós ou outro familiar (padrinho) 2 1,92 
Com os irmãos 1 0,96 

Sozinhos 4 3,85 
Pai ou outro familiar 1 0,96 
A.E.C. desta escola 1 0,96 

Total 104 

 

~ 100 

Relativamente à questão “Onde e com quem ficam os irmãos após as aulas”, 
verificamos que aproximadamente 34,6% dos pais (n=36) não responde. Salienta-se 
ainda o facto de 15,39% dos pais responderem que a criança não tem irmãos, razão 
pela qual esta pergunta não se aplica. 

Os restantes apresentam várias opções, sendo que a que se destaca é Avós, com 
12,5% das respostas dadas (n=13). 

Não responde

Sim

Não

Pies show counts

3,0

100,0

1,0

Quanto à importância que os pais 
consideram que as AEC têm, 
verificamos que 96,2% afirmam que 
estas actividades são importantes para 
os alunos que as frequentam. 

Constatamos também a existência 
de 3 dados omissos (2,9%). 
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Pergunta 2.1.1. Porquê? 

 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2.2. Considera que as Actividades de Enriquecimento 

Curricular desenvolvidas são adequadas às necessidades das crianças? 

Codificação Frequência (n) 

Não responde 12 

Enriquecem o conhecimento, cultura e personalidade 16 

Criam bases sólidas para uma melhor aprendizagem 8 

São importantes para o desenvolvimento (físico, social e intelectual) das crianças e suas 
capacidades 

21 

Ensinam as crianças, mantendo-os ocupados e distraídos com actividades úteis 15 

Os pais podem ficar mais descansados 1 

Aprendem coisas novas 10 

Possibilitam um futuro útil e melhor 1 

Desenvolvem as áreas em que as crianças têm mais dúvidas e dificuldades 2 

Ajuda as crianças a serem mais responsáveis 1 

Prepara as crianças para a entrada no 2º ciclo 5 

Criam hábitos de estudo, motivando-as para o mesmo 2 

São importantes e ajudam as crianças 3 

Estimulam a criatividade, espontaneidade e espírito de equipa 1 

São actividades que as crianças gostam e que muitos pais não lhes poderiam proporcionar 
doutra forma (fora da escola) 

3 

Contacto e convívio com outras crianças e outras modalidades de trabalho (exemplo: trabalho 
em grupo) é bastante vantajoso 

1 

Alargam os horizontes das crianças 1 

Complementam a educação e o desenvolvimento escolar 7 

Têm actividade 1 

Têm o tempo mais ocupado 1 

Carga horária, por vezes, excessiva 2 

Total 114 

Relativamente ao porquê dos pais considerarem ou não as AEC importantes, 
verificamos a existência de uma multiplicidade de respostas apresentadas, devendo 
salientar-se a seguinte: “São importantes para o desenvolvimento (físico, social e 
intelectual) das crianças e suas capacidades”, visto ser a que possui nº de frequências 
mais elevado, com n=21. 

Não responde

Sim

Não

Pies show counts

9,0

88,0

7,0

Quanto à adequação das AEC às necessidades 
das crianças, verificamos que a maioria dos pais 
(84,6%) responde que estas estão adequadas. 

Existem no entanto 9 pais (8,7%) que não 
responderam a esta questão. 
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ergunta 2.2.1. Porquê? 

 

 

 

 

 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Não responde 38 36,54 

São adequadas às idades e ao ano de escolaridade 10 9,62 

Actividade física deveria ser mais aproveitada 1 0,96 

Poderiam ser mais variadas 1 0,96 

Não são demasiado exigentes (estando adequadas às idades das 
crianças) 

1 0,96 

Ocupam o tempo livre de forma útil e aprendem novas coisas 8 7,69 

Desenvolvem a mente, imaginação, criatividade, 
espontaneidade e espírito de equipa 

6 5,77 

São desenvolvidas por professores que devem saber quais as 
necessidades dos seus alunos 

1 0,96 

Ensinam-nos a agir com mais conhecimento (actualmente e em 
termos futuros) 

2 1,92 

São básicas, mas enriquecem e desenvolvem as crianças 2 1,92 

Mostram às crianças outras actividades que, futuramente, lhes 
poderão ser úteis 

1 0,96 

É necessário ver onde há mais dificuldades e ajudar as crianças 
a ultrapassá-las 

2 1,92 

São demasiado Básicas 1 0,96 

Preparam para o 2º ciclo 4 3,85 

Ajudam no seu desenvolvimento como pessoas e alunos 6 5,77 

Quebram a rotina diária das crianças 2 1,92 

Proporciona-lhes mais formação 3 2,88 

Os temas abordados são do interesse das crianças (agora e 
futuramente) 

2 1,92 

Grande variedade de actividade 1 0,96 

Estas actividades são um bom incentivo para as crianças, não 
são maçadoras 

5 4,81 

Acompanhamento personalizado 1 0,96 

São adequadas mas poderiam ser melhores 1 0,96 

Não sei, não tenho bases para responder 1 0,96 

Educando mostra-se interessado, no entanto há um 
desconhecimento do Programa (tanto da escola como das 

A.E.C.) 

1 0,96 

Alunos têm menos tempo para agir e pensar em coisas erradas 1 0,96 

Deveria haver mais apoio e revisão da matéria escolar 1 0,96 

Total 103 ~ 100 

Analisando a tabela acima representada constatamos que uma grande parte dos pais 
não responde (36,54%).  

Os pais que respondem à questão apresentam diversas explicações com frequências 
bastante próximas e distribuídas. No entanto as resposta com maior frequência são 
“São adequadas às idades e ao ano de escolaridade” e “Ocupam o tempo livre de 
forma útil e aprendem novas coisas”, com n=8. 



                        Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação 
                                                         2º Ano – Administração Educacional 
 

 

 
- 56 - 

Docente: Madalena Fontoura                                                                                  2007/2008 
Discente: Cátia Marques                                                                                                    n.º 5067 

 

Pergunta 2.3. Preencha conforme o grau de importância das Actividades 

de Enriquecimento Curricular 

 

Pergunta 2.3.1. Inglês: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 2.3.2. Educação Musical: 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bars show counts
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Qual considera ser  grau de importância  do Inglês?
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Legenda: 
0- Não respondeu 
1 – Muito Importante 
2 – Importante 

3 – Pouco Importante 

Relativamente ao grau de importância que os pais consideram que o 
Inglês tem, constatamos que a maioria (76,9%) considera-a uma 
actividade Muito Importante. 

Verificamos ainda a existência de 6 dados omissos, o que corresponde 
a 5,8%. 
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3 – Pouco Importante 

Em relação ao grau de 
importância da Educação 
Musical, verificamos que 53,8% 
(n=56) consideram Importante 
esta actividade. 

Apenas 4 dos pais 
questionados (3,8%) não 
responderam a esta questão. 
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Pergunta 2.3.3. Educação Física: 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pergunta 2.3.4. Apoio ao Estudo: 
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3 – Pouco Importante 

Quanto ao grau de 
importância da Educação Física, 
67,3% (n=70) dos pais 
consideram-na Muito 
Importante para os alunos que a 
frequentam. 

Apenas 4 dos pais 
questionados (3,8%) não 
responderam a esta questão. 
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2 – Importante 

3 – Pouco Importante 

Em relação à importância do 
Apoio ao Estudo, 80,8% (n=84) 
dos pais consideram esta 
actividade Muito Importante. 

Salienta-se a existência de 3 
dados omissos (equivalente a 
2,9%). 
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Pergunta 2.3.5. Expressões: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 2.4. O que pensa que poderia ser melhorado? 
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Relativamente à importância 
das Expressões (plásticas e 
dramáticas), constatamos que 
57 dos pais (54,8%) consideram 
esta actividade Importante. 

Verificasse também a 
existência de 4 dados omissos 
(3,8%). 

Que aspectos considera que poderiam ser melhorados? 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Não responde 18 7,09 
Espaço Exterior 67 26,38 

Edifício 41 16,14 
Recursos 37 14,57 

Actividades 27 10,63 
Horário 15 5,91 

Professores 9 3,54 
Monitores 23 9,06 

Refeitório e auxiliares do mesmo 2 0,79 
Alimentação / refeições servidas 4 1,58 

Espaço interior 1 0,39 
Casas de banho 1 0,39 

Campo de futebol 2 0,79 
Segurança dos alunos 1 0,39 
Número de monitores 2 0,79 
Actividade de Inglês 2 0,79 

A.T.L. 1 0,39 
Tudo está bom 1 0,39 

Total 254 ~ 100 

Quanto aos aspectos que os pais consideram que poderiam ser melhorados, 
verificamos uma distribuição das frequências das respostas seleccionadas, no entanto 
devemos destacar o Espaço Exterior (com 67 dos pais a optarem por esta resposta). 

Constatamos ainda que 18 dos pais não responderam a esta questão. 
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0
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Gosta dos Professores?

Pies show counts

3,0

99,0

2,0

Com o gráfico ao lado podemos constatar que 95,2% dos pais (n=99) 
afirma gostar dos professores que leccionam nas AEC. 

Verifica-se a existência de 3 dados omissos. 

não responde

Sim

Não

Gosta das Monitoras?

Pies show counts

10,0

87,0

7,0

 
 
Pergunta 2.5. Gosta dos Professores? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2.6. Gosta das Monitoras? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frequency Percent 
Valid 0 (Não 

responde) 
3 2,9 

  Sim 99 95,2 
  Não 2 1,9 
  Total 104 100,0 

 Frequency Percent 
não responde 10 9,6 

Sim 87 83,7 

Não 7 6,7 

Valid 
  
  
  

Total 104 100,0 

Com este gráfico podemos constatar que 83,7% (n=87) dos pais gosta das 
monitoras das AEC. 

Salienta-se ainda a existência de 10 dados omissos (6,7%). 
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Pergunta 2.7. Se o(s) seu(s) filho(s) não estivesse(m) nas Actividades de 

Enriquecimento Curricular, onde e com quem estaria(m)? 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Não responde 10 9,52 
Não sei 1 0,95 
Nos avós 27 25,71 

Em casa com pais 14 13,33 
Numa ama 10 9,52 

No trabalho com a mãe 2 1,9 
Com uma vizinha 1 0,95 

Mãe teria de começar a ficar em casa ou mudar de 
horário 

2 1,9 

Com os avós ou a tia 1 0,95 
ATL  4 3,81 

Em casa (sozinho) 10 9,52 
Com alguém amigo ou familiar 1 0,95 

Avós ou pais 3 2,86 
Avós ou padrinho 2 1,9 

Pais ou outro familiar 2 1,9 
Pais 4 3,81 

Pais e irmãos 1 0,95 
Teria de procurar alguém 2 1,9 
Com alguém de confiança 1 0,95 

Na escola 1 0,95 
Em casa ou a fazer Actividades extra-curriculares 1 0,95 

Familiares ou ATL 1 0,95 
Em casa com pais ou irmãos 2 1,9 
A.T.L. ou colégio particular 1 0,95 

Em casa sozinho ou com a mãe no local de trabalho 1 0,95 

Total 105 ~ 100 

Para a questão “Se o(s) seu(s) filho(s) não estivesse(m) nas Actividades de 
Enriquecimento Curricular, onde e com quem estaria(m)?” constatamos que os pais 
apresentam múltiplas opções, com frequências bastante similares. Podemos no entanto 
salientar o facto de alguns pais (n=27, ou seja, 25,71%) referirem que as crianças 
ficariam com os avós. 

Constatamos que 10 pais não respondem à questão e 1 afirma não saber onde e com 
quem ficaria(m) o(s) filho(s) caso não estivesse(m) nas AEC. 



                        Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação 
                                                         2º Ano – Administração Educacional 
 

 

 
- 61 - 

Docente: Madalena Fontoura                                                                                  2007/2008 
Discente: Cátia Marques                                                                                                    n.º 5067 

Pergunta 2.7.1. E o que estaria(m) a fazer? 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pergunta 2.8. No geral sente-se satisfeito relativamente ao 

acompanhamento dado ao seu filho nas AEC?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frequency Percent 
Não respondeu 14 13,5 

Sim 89 85,6 

Não 1 1,0 

Valid 
  
  
  

Total 104 100,0 

Nesta última questão colocada aos pais, verificamos que a maioria (85,6%) 
afirma estar satisfeito com o acompanhamento que o seu filho tem nas AEC. 

Constatamos ainda a ocorrência de 14 dados omissos. 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Não responde 18 11,11 

Não sei 2 1,23 

Depende 1 0,62 

Nada 1 0,62 

Brincar 33 20,37 

Ver TV e brincar 15 9,26 

Fazer actividades plásticas 2 1,23 

Estudar, fazer trabalhos de casa, ler 34 20,99 

Ver televisão 18 11,11 

Dormir, descansar 6 3,70 

Jogar consola, computador 11 6,79 

Andar de bicicleta 2 1,23 

Jogar 2 1,23 

Fazer as suas tarefas, obrigações 3 1,85 

Actividades Físicas 5 4,76 

Ouvir música 2 1,23 

Passear 1 0,62 

Muita coisa 2 1,23 

Tudo menos o enriquecimento curricular 1 0,62 

Não faria nada de útil, ao contrário de quando está nas A.E.C. 3 1,85 

Total 162 ~ 100 

Quanto às actividades que os alunos estariam a fazer caso não estivessem nas AEC, 
verificamos novamente uma multiplicidade de respostas apresentadas, no entanto 
destacam-se duas delas com 20,37% e 20,99%, sendo elas respectivamente: “Brincar” e 
“Estudar, fazer trabalhos de casa, ler”. 

Constatamos ainda que 18 dos pais não responderam e dois afirmam não saber o que as 
crianças estariam a fazer.  

Não respondeu

Sim

Não

14,0

89,0

1,0
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  Análise dos resultados dos questionários aplicados aos alunos 
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Questionários aplicados 

 

 

 
 

Pergunta 1.1. Sexo dos alunos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Professora Nº alunos Nº quests. 
preenchidos 

Nº quests. por 
preencher 

Observações 
 

A 24 20 2  

B 24 23 1  

C 21 16 5  

D 20 19 1 O aluno que não 
preencheu o 

questionário não 
frequenta as 

A.E.C. 

E 18 16 2 Os alunos que 
não preencheram 
os questionários 
não frequentam 

as A.E.C. 

F 21 20 1 O aluno que não 
preencheu o 

questionário não 
frequenta as 

A.E.C. 

Totais 128 118 10  

Feminino

masculino

Sexo dos alunos

Pies show counts

47,46%
52,54%

Através da análise das tabelas acima apresentadas podemos verificar que quase 
todos os alunos da EB1 n.º2 de Alcabideche procederam ao preenchimento dos 
questionários, sendo que apenas 10 dos 128 alunos existentes neste estabelecimento 
não o fizeram. 

Relativamente ao sexo dos alunos 
questionados, constatamos que a maioria é 
do sexo masculino (52,54%, ou seja, 
n=56). No entanto a diferença entre o 
número de crianças de cada um dos sexos 
não é muito distante uma vez que as 
restantes 56 crianças (47,46%) são do sexo 
feminino. 
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Pergunta 1.2. Idade dos alunos 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pergunta 1.3. Ano de escolaridade dos alunos 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2. Gostas de frequentar as Actividades de Enriquecimento 

Curricular 
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Quanto à Idade dos alunos 
verificamos que a faixa etária mais 
frequente é a dos 8 anos (34 dos alunos 
tinham esta idade quando foram 
questionados, ou seja, 28,8%). 

Podemos ainda constatar que o 
número de alunos com 6, 7 e 9 anos é 
bastante próximo (sendo n=21 para o 
primeiro e último caso e n=20 para os 7 
anos). 

Em relação ao ano de escolaridade 
dos alunos que responderam aos 
questionários constatamos uma 
similaridade entre estes, no entanto o 
ano que apresenta maior frequência é o 
2º ano, com a percentagem de 30,5%. 

Quanto à questão “Gostas de 
frequentar as AEC?”, verificamos que a 
maioria dos alunos (97,5%, ou n=115) 
respondeu afirmativamente. Havendo 
apenas 8% que afirma não gostar destas 
actividades.  

Constatamos a existência de um dado 
omisso (equivalente a 8%). 
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Pergunta 3. Preenche conforme o teu gosto: 

 

Pergunta 3.1. Inglês: 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pergunta 3.2. Educação Musical: 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 3.3. Educação Física: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gosto Muito

Gosto Pouco

Gostas de Educação Física?

Pies show counts

107,0

11,0

não tem

Gosto Muito

Gosto Pouco

Gostas de Inglês?

Pies show counts

60,0
51,0

7,0

Em relação ao gosto dos alunos pela actividade 
de Inglês, constatamos antes de mais que muitos dos 
alunos (50,8%, ou seja, n=60) não puderam 
responder a esta questão uma vez que não 
frequentam esta actividade, visto esta se destinar 
apenas aos 3º e 4º anos de escolaridade. 

No entanto dos alunos que frequentam o Inglês, 
43,2% (n=51) afirmam gostar muito da actividade. 

Gosto Muito

Gosto Pouco

Não Gosto

Gostas de Educação Musical?

Pies show counts

73,0

35,0

10,0

Relativamente à actividade de 
Educação Musical, constatamos que a 
grande maioria dos alunos questionados 
(73 dos 118 questionados, ou seja, 61,9%) 
afirmam Gostar Muito desta actividade.   

Quanto à Educação Física constatamos 
que quase todos os alunos (107, ou seja, 
90,7%) afirmam Gostar Muito desta 
actividade o que é perfeitamente normal visto 
que com estas idades as crianças gostam e 
precisam muito de correr e saltar, além de ser 
uma actividade desenvolvida ao ar livre.   
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Pergunta 3.4. Apoio ao Estudo: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pergunta 3.5. Expressões (Plásticas e Dramáticas);  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 4. Preenche conforme a importância:  

 

Pergunta 4.1. Inglês: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gosto Muito

Gosto Pouco

Gostas de Apoio ao Estudo?

Pies show counts

98,0

20,0

Gosto Muito

Gosto Pouco

Não Gosto

Gostas de Expressões?

Pies show counts

98,0

16,0

4,0

Bars show counts

0 1 2 3

Qual a importância de Inglês?

0

20

40

60

C
o
u
n
t

61 46 10 1

Legenda: 
0- Não tem 
1 – Muito Importante 
2 – Importante 

3 – Pouco Importante 

Relativamente à actividade de Apoio ao 
Estudo, 83,1% (n=98) responderam que 
Gostam muito, talvez por esta ser uma 
actividade leccionada pelas professores 
titulares de turma e à qual os alunos 
reconhecem muita importância. Apenas 20 
alunos disseram Gostar Pouco desta 
actividade.   

Em relação ao gosto dos alunos pelas 
Expressões verificamos que a maioria 
(83,1%, ou seja, 98 alunos) Gostam Muito 
desta actividade. Apenas 3,4% (n=4 alunos) 
afirmam Não Gostar da mesma.   

Tal como aconteceu na questão relativa 
ao gosto pelo Inglês constatamos que 
também nesta questão muitos alunos (51,7%, 
ou seja, n=61) não têm esta actividade (1º e 
2º anos de escolaridade). 

No entanto entre os alunos que 
frequentam o Inglês a resposta mais 
frequente foi Muito Importante, com 39% 
(ou seja, n=46).   
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Pergunta 4.2. Educação Musical: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pergunta 4.3. Educação Física: 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 4.4. Apoio ao Estudo: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bars show counts
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Legenda: 
1 – Muito Importante 
2 – Importante 

3 – Pouco Importante 

Bars show counts
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Count
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6 Legenda: 
1 – Muito Importante 
2 – Importante 

3 – Pouco Importante 

Em relação à Importância da Educação 
Musical verificamos que a maioria (59,3%, 
ou seja, 70 alunos) afirmam considerar esta 
actividade Muito Importante. 

Apenas 6,8% dos alunos (n=8) 
consideram esta actividade Pouco 
Importante.   

Relativamente à actividade de Educação 
Física, averiguamos que grande parte dos 
alunos questionados (n=81, ou seja, 68,6%) 
considera-a uma actividade Muito 
Importante. Apenas 6 dos 118 alunos (ou 
seja, 5,1%) dizem que esta é uma actividade 
Pouco Importante.    

 

Bars show counts
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11 Legenda: 
1 – Muito Importante 
2 – Importante 
3 – Pouco Importante 

Quanto ao Apoio ao Estudo constatamos 
que 60,2% (n=71) dos alunos questionados 
consideram que esta é uma actividade Muito 
Importante. Apenas 11 alunos (9,3%) 
afirmam que esta actividade é Pouco 
Importante. 
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Pergunta 4.5. Expressões (Plásticas e Dramáticas): 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 5. O que não fazes e gostarias de fazer? 
  

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 
Nada 19 18,10 
Dança 4 3,39 

Barro/plasticina 6 5,08 
Frequentar o Apoio à Família 5 4,24 

Fazer Experiências 4 3,39 
Jogar basquetebol 1 0,85 

Jogar futebol e fazer campeonatos 13  11,02 
Andar de bicicleta, patins ou trotinete 11 9,32 

Brincar no recreio 2 1,69 
Brincar na creche com os mais pequenos 3 2,54 

Outras Brincadeiras (por exemplo escondidas, jogar 
aos dardos) 

9 7,63 

Natação 5 4,24 
Tocar outros instrumentos  2 1,69 
Jogar computador, consola 6 5,08 

Outros jogos (ping-pong, puzzles) 3 2,54 
Mais variedade de actividades de Expressões 

Plásticas 
9 7,63 

Aprender costura 1 0,85 
Ver Televisão 1 0,85 

Ter aulas de Informática 1 0,85 
Ter Inglês antes do 3.º ano 5 4,24 

Plantar flores 1 0,85 
Escrever mais 1 0,85 

Ter mais espaço e mais material 2 1,69 

Bars show counts
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10 Legenda: 
1 – Muito Importante 
2 – Importante 

3 – Pouco Importante 

Em relação às Expressões, constatamos 
que a maioria dos alunos (61%, ou seja, 
n=72) a consideram Muito Importante. 
Apenas 10 dos 118 alunos (ou seja, 8,5%) 
afirmam que esta actividade é Pouco 
Importante. 
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Não responde

Sim

Não

Achas que as A.E.C.são úteis/importantes?

Pies show counts

1,0

116,0

1,0

Aprender a ler e a escrever 1 0,85 
Ateliers de Matemática 1 0,85 

Aprender chinês 1 0,85 
Aprender Ciências 1 0,85 

Total: 118 ~ 100 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pergunta 6. No geral achas que as Actividades de Enriquecimento 

Curricular são úteis/importantes? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 7.1. Se não estivesses nas Actividades de Enriquecimento 

Curricular onde estarias? 
Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Não sei 7 6,03 
Na Ama 5 4,31 
Em casa 92 79,31 

No jardim ou no Parque 2 1,72 
No trabalho dos pais 5 4,31 

Outra escola 2 1,72 
Pavilhão Gimnodesportivo 1 0,86 

No café 1 0,86 
Shopping 1 0,86 

Total: 116 ~ 100 

Relativamente a actividades que os alunos não fazem nas AEC, ou fazem pouco, 
e que gostariam de fazer, verificamos a ocorrência de respostas muito variadas, com 
frequências bastante distribuídas. Constatamos que a maior frequência (18,1% ou 
n=19) destas respostas corresponde à opção “Nada”, ou seja, os alunos fazem o que 
gostariam, não querendo fazer nada mais. 

 É ainda relevante salientar que 13 dos alunos questionados (ou seja, 11%) 
gostariam de jogar mais vezes futebol e de fazer campeonatos desta actividade. 

Em relação à utilidade e importância que 
os alunos consideram inerente às AEC 
verificamos que a grande maioria dos alunos 
(n=116, ou seja, 98,3%) questionados 
afirmam que estas são úteis e importantes. 

Constatamos ainda a existência de um 
dado omisso (equivalente a 8%). 
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Pergunta 7.2. Se não estivesses nas Actividades de Enriquecimento 

Curricular com quem estarias? 

 
Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Não sei 5 4,85 
Ama 3 2,91 

Pais (com os dois ou apenas com um 
deles) 

44 42,72 

Irmãos 12 11,65 
Avós 22 21,36 

Outros familiares 3 2,91 
Amigos (as) 2 1,94 

Sozinho 8 7,77 
Outra escola 2 1,94 
Não responde 1 0,97 

Família 1 0,97 

Total: 103 ~ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto ao sítio onde os alunos pensam que ficariam caso não estivessem nas 
AEC, verificamos que a maioria (79,31%, ou seja, 92 alunos) afirmam que estariam 
em casa. No entanto constatamos a existência de múltiplas respostas com 
frequências bastante distribuídas. 

Tal como ocorreu na questão anterior, também nesta verificamos a existência de 
uma grande diversidade de respostas com frequências bem distribuídas. No entanto a 
maior frequência (42,72%) corresponde às crianças que afirmam que se não 
estivessem nas AEC estariam com os seus pais 

Constatamos ainda a existência de um dado omisso (equivalente a 0,97% das 
respostas). 
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Pergunta 7.3. Se não estivesses nas Actividades de Enriquecimento 

Curricular o que estarias a fazer? 
 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 
Não sei 8 5,6 
Brincar  44 30,77 

Ver televisão 19 13,29 
Fazer os trabalhos de casa/Estudar 22 15,39 

Ler 1 0,7 
Fazer desenhos 5 3,5 

Jogar consola/computador 18 12,59 
Dormir 5 3,5 

Andar de bicicleta 2 1,4 
Ajudar os pais 6 4,2 

Comer 3 2,1 
Jogar (futebol, outros jogos) 3 2,1 

Cantar e Dançar 1 0,7 
Tomar conta do mano bebé 1 0,7 

Outros (cinema, compras, ver avô a plantar, 
passear, ver o pai) 

5 3,5 

Total: 143 ~ 100 

 
 
 
 
 
 
Pergunta 8.1. Gostas dos professores dasActividades de 

Enriquecimento Curricular? 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sim

Gostas dos professores das AEC?

Pies show counts

118,0

Relativamente às actividades que os alunos pensam que estariam a fazer caso não 
estivessem nas AEC constatamos que 30,77% (ou seja, n=44) dos alunos questionados 
estariam a brincar.  

Devemos ainda salientar que 5,6% (ou seja 8 dos alunos) dizem não saber o que 
estariam a fazer. 

 

Quanto à questão “Gostas dos 
professores das AEC?” verificamos que 
todos os 118 alunos questionados (100%) 
afirmam gostar destes professores. É de 
salientar que aquando da aplicação dos 
questionários verifiquei que os alunos 
não consideram os professores titulares 
de turma como sendo das AEC, apesar de 
estes leccionarem a actividade de Apoio 
ao Estudo. 
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Pergunta 8.1.1. Porquê? 
 

Porque é que gostas ou não dos professores das Actividades de Enriquecimento Curricular?* 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Ensinam bem e muitas coisas 48 35,82 
Fazem jogos e coisas giras e interessantes 10 7,46 
São queridos, simpáticos e brincalhões 49 36,57 

Ajudam-nos e tratam-nos bem 12 8,95 
São amigos 10 7,46 

Outros (deixam fazer desenhos) 1 0,75 
Têm muita razão 1 0,75 

Educam-nos 1 0,75 
Cativam os alunos  1 0,75 
São muito espertos 1 0,75 

Total: 134 ~ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pergunta 8.2. Gostas das monitoras das Actividades de 

Enriquecimento Curricular? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sim

Não

Gostas das monitoras das AEC?

Pies show counts

115,0

3,0

* 2 alunos referiram não gostar apenas do professor de música, pois consideram que este não ensina tão em como 
os restantes; 1 aluno afirma não gostar apenas da professora de expressões. No entanto estes alunos não foram 
referenciados anteriormente pois responderam que, no geral, gostam dos professores, justificando apenas a sua 
resposta afirmativa. 

Relativamente à razão apresentada para gostarem dos professores das AEC, 
verificamos uma multiplicidade de respostas, sendo de salientar uma elevada 
importância do lado afectivo da relação desenvolvida com os professores, por exemplo 
com a resposta “São queridos, simpáticos e brincalhões” que apresenta uma frequência 
de 36,57% (ou seja esta foi a resposta apresentada por 49 dos 118 alunos que 
responderam ao questionário). 

Salienta-se também a vertente pedagógica com a resposta “Ensinam bem e muitas 
coisas” apresentada por 48 alunos (ou seja, 35,82%). 

Quanto à questão “Gostas das 
Monitoras das AEC?”, verificamos que a 
grande maioria das respostas 
apresentadas pelos alunos é positiva 
(97,5%, ou seja, n=115). 

Assim apenas 3 alunos (equivalente a 
2,5%) dizem não gostar das Monitoras 
das AEC. 



                        Ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação 
                                                         2º Ano – Administração Educacional 
 

 

 
- 73 - 

Docente: Madalena Fontoura                                                                                  2007/2008 
Discente: Cátia Marques                                                                                                    n.º 5067 
 

Pergunta 8.2.1. Porquê? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

Porque é que gostas ou não das monitoras das Actividades de Enriquecimento Curricular? 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Ajudam, tratam e tomam 
conta de nós 

30 22,73 

Fazem actividades engraçadas 
connosco e deixam-nos 

jogar/brincar 

25 18,94 

São boas, queridas, 
simpáticas e brincalhonas 

42 31,82 

São bonitas e giras 4 3,03 
São sérias 1 0,76 
Dão lanche 2 1,52 

São amigas e dão carinho 18 13,64 
Gosto de estar com elas 1 0,76 

Ensinam-nos 3 2,27 
Têm categoria para estar 

connosco 
1 0,76 

São muito exigentes 1 0,76 
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Mantêm a escola em 
condições 

1 0,76 

 Não respondeu 1 0,76 
Gritam muito 1 0,76 

R
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n
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a
ti
v
a
s 
 

Põem-me de castigo 1 0,76 

 Total: 132 ~ 100 

Quanto às razões apresentadas pelos alunos para o facto de gostarem ou não das 
monitoras das Actividades de Enriquecimento Curricular, verificamos que a maioria 
das respostas são positivas, o que se deve ao facto da maioria dos alunos afirmar 
gostar das monitoras. Apenas 2 alunos justificam negativamente (1,52%), porque 
dizem que as monitoras gritam muito ou porque os metem de castigo, apesar de 
anteriormente serem 3 os que dizem não gostar das monitoras.  

Das razões apresentadas para o facto de gostarem das monitoras das AEC, a que 
apresenta maior frequência com 31,82% (ou seja, n=42) é a que afirma que as 
monitoras “São boas, queridas, simpáticas e brincalhonas”. 

Verificamos ainda que um dos alunos não respondeu a esta questão. 
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Há quanto tempo é professor? 

Há quanto tempo é professor nas AEC? 

Considera AEC importantes para os 
alunos? 

Considera as AEC adequadas às 
necessidades das crianças? 

Como considera ser a relação existente 
entre a autarquia e o agrupamento de 

escolas? 

Como considera ser a relação existente 
entre os professores e o agrupamento de 

escolas? 

Como considera ser a relação existente 
entre os professores e a autarquia? 

Como considera ser a relação existente 
entre os professores das Actividades de 

Enriquecimento Curricular e os 
professores da Escola Básica? 

Como considera ser a relação existente 
entre os Monitores e o agrupamento de 

escolas? 

Como considera ser a relação existente 
entre os monitores e a autarquia? 

Como considera ser a relação existente 
entre os monitores e os professores da 

escola básica? 

Qual considera ser a importância da 
Autarquia? 

Qual considera ser a importância do 
Agrupamento de escolas? 

Qual considera ser a importância dos 
Professores das Actividades de 
Enriquecimento Curricular? 

Qual considera ser a importância dos 
Professores da Escola Básica? 
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Professores da A.E.C.’s Responderam ao questionário? 

A.E.C. que lecciona n.º de professores a 

leccionar 

Sim Não 

Educação Musical 2 X* X* 

Educação Física 1 X  

Expressões 2 X  

Inglês 1 X  

Apoio ao Estudo 6  X 

Total 12 5 7 

 

• Um dos professores de Educação Musical respondeu ao questionário, o outro professor da mesma 

Actividade não respondeu. 

 

 

Com a análise destas tabelas constata-se que apenas 5 dos 12 professores das 

Actividades de Enriquecimento Curricular (incluindo os 6 professores titulares de turma 

que leccionam a actividade de Apoio ao Estudo) responderam ao questionário. 

 

 

Pergunta 1.1. Há quanto tempo é professor? 
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20

Há quanto tempo é professor?

Pies show counts

1,0

1,0

2,0

1,0

   A primeira pergunta do questionário aplicado 
aos professores dizia respeito ao tempo (em ano) 
em que estes já leccionam, constata-se que a 
maioria começou a exercer recentemente (entre 1 
a 3 anos desde o início de actividade).                 
   No entanto verificamos que apenas um dos 
professores já tem mais experiência (20 anos). 
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Pergunta 1.2. Há quanto tempo é professor nas Actividades de 

Enriquecimento Curricular? 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pergunta 2.1. Considera que as Actividades de Enriquecimento 

Curricular são importantes para os alunos que as frequentam? 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não respondeu

1 ano ou menos

2 anos

3 anos ou mais

Há quanto tempo é professor nas AEC?
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Relativamente à questão “Há quanto tempo 
é professor nas Actividades de Enriquecimento 
Curricular”, verifica-se a existência de um 
dado omisso, uma vez que um dos professores 
não respondeu à questão. 

 Dos 4 restantes, apenas um lecciona nas 
A.E.C. há mais de 3 anos, sendo bastante 
compreensível o curto tempo em que 
leccionam nestas actividades, se pensarmos 
que estas também foram constituídas 
recentemente). 

Quanto à importância das Actividades 
de Enriquecimento Curricular constata-se 
que todos os professores que reponderam 
aos questionários (5 professores) 
consideram que estas são uma mais valia 
para os alunos que as frequentam.   
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Pergunta 2.1.1. Porquê? 
 
 

Porque é que considera ou não importantes as Actividades de Enriquecimento Curricular? 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Complementar e enriquecer o 
ensino regular no 

desenvolvimento do seu auto-
conhecimento (suas 

características e capacidades) 

3 50 

Crianças contactam, mais cedo, 
com diferentes actividades 

2 33,33 

Nova abordagem à pedagogia 
suportada com um ambiente 

descontraído 

1 16,67 

Total 6 ~100 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pergunta 2.2. Quais considera as principais vantagens das Actividades 

de Enriquecimento Curricular? 
 

Quais as principais vantagens das Actividades de Enriquecimento Curricular? 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Complementar o ensino regular no desenvolvimento 
do seu auto-conhecimento (suas características e 

capacidades) 

1 16,67 

Contacto precoce com diferentes actividades, 
beneficiando a aprendizagem posterior 

1 16,67 

Espaço libertador, criativo, integrador, que promove o 
direito de brincar, tendo em conta o desenvolvimento 

de actividades desde as artes até ao Inglês 

1 16,67 

Enriquecimento curricular com actividades de 
realização difícil em horário curricular, ocupação dos 

tempos livres das crianças 

2 33,33 

Vivência saudável com os colegas e um maior 
crescimento geral 

1 16,67 

Total 6 ~100 

 

 

No que respeita à razão apresentada pelos professores para que considerem 
importantes as Actividades de Enriquecimento Curricular, há respostas, visto que um 
dos professores apresentou mais que uma razão.  

Apesar das respostas apresentarem frequências muito semelhantes, a razão que 
mais vezes foi apontada pelos professores foi a de “Complementar e enriquecer o 
ensino regular no desenvolvimento do seu auto-conhecimento (suas características e 
capacidades)”, correspondendo a 50% das respostas dadas.  
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Pergunta 2.3. E as principais desvantagens? 
 

Quais as principais desvantagens das Actividades de Enriquecimento Curricular? 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Dificuldade, por parte dos alunos, na integração num 
sistema de ensino mais complexo (vários professores e 

horários) 

1 20 

Não há desvantagens 3 60 
Permanência no mesmo espaço físico, quando este é mal 

gerido o tempo ocupado pode prejudicar o aluno  
1 20 

Total 5 ~100 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2.4. Considera que as Actividades desenvolvidas são 

adequadas às necessidades das crianças? 
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Quanto às principais vantagens das AEC para os alunos, constata-se que foram 
apresentadas respostas diferentes, visto que um dos docentes expôs mais de uma 
opção.  

Salienta-se a resposta “Enriquecimento curricular com actividades de realização 
difícil em horário curricular, ocupação dos tempos livres das crianças”, com 33,33% das 
respostas dadas, sendo que as restantes respostas apresentam uma percentagem de 16,67. 

Respectivamente às desvantagens que as AEC possam representar para os alunos 
que as frequentam verificamos que a maioria dos professores consideram que não 
existem desvantagens (60%). 

No entanto os outros dois professores apontaram desvantagens para os alunos (cada 
opção com 20%, ou seja n=1), relacionados principalmente com a carga horária, n.º de 
professores e tempo de permanência excessivo na escola. 

Quanto à adequação ou não das AEC, 
todos os professores (n=5) responderam 
que estas se adequam às necessidades dos 
alunos que as frequentam.   
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Pergunta 2.4.1. Porquê?  
 

Porque é que considera ou não as Actividades de Enriquecimento Curricular desenvolvidas 
adequadas às necessidades das crianças que as frequentam? 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Adequação dos curricula e dos programas deve e tem 
de ser adaptados a cada ano e a cada criança 

3 60 

Acompanhamento das aulas titulares e complemento 
das mesmas atreves da abordagem de temas que não 

são desenvolvidos nas aulas titulares 

1 20 

Ajudam o desenvolvimento das crianças em áreas 
fundamentais (expressões, música, actividade física e 

inglês) 

1 20 

Total 5 ~100 
 

 

 

 

 

 
Pergunta 2.5. O que acha que as crianças não realizam nas  

Actividades de Enriquecimento Curricular e deveriam desenvolver? 
 

 

O que acha que as crianças não realizam nas Actividades de Enriquecimento Curricular e que 
deveriam realizar? 

Codificação Frequência (n) Frequência (%) 

Desenvolvimento da expressão oral  1 16,67 
Todos os alunos deveriam ter Natação 1 16,67 

Mais meios para deslocações pedagógicas e acesso a 
diferentes workshops de artistas convidados ao espaço das 

A.E.C.  

1 16,67 

Não respondeu 1 16,67 
Educação humana exigida pela vivência em civilização 

(pois esta encontra-se em vias de extinção) 
1 16,67 

Total 5 ~100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao porquê da resposta dada à questão anterior (Adequação das AEC às 
necessidades das crianças) a maioria dos professores (60%, ou seja, n=3) respondeu que 
os curricula e programas são adaptados a cada ano e a cada criança.  

As restantes respostas apresentaram uma frequência de 20%. 

Quanto a actividades que os professores consideram que seria importante que as 
crianças começassem a desenvolver no âmbito das AEC, verificamos que foram 
apresentadas 5 respostas diferentes, sendo que cada uma delas apresenta uma percentagem 
de 16,67% (n=1). 
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Pergunta 2.6. Preencha consoante considere ser a relação existente entre 

os seguintes intervenientes: 

 

Pergunta 2.6.1. Autarquia e Agrupamento de Escolas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2.6.2. Professores e Agrupamento de Escolas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2.6.3. Professores e Autarquia 
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Com o gráfico ao lado constatamos que a 
maioria dos docentes (60%) afirma não saber 
como é a relação entre a autarquia e o 
agrupamento de escolas. 

Dos professores que parecem ter algum 
conhecimento sobre esta questão, um afirmou 
que a relação entre estes intervenientes eram 
muito boa (20%) e o outro afirmou que esta é 
insatisfatória (20%), esta questão não fica assim 
devidamente esclarecida. 

Relativamente à relação existente entre os 
professores e o Agrupamento de Escolas, 
constatamos que 40% dos professores considera que 
esta é boa. 

As restantes respostas apresentam igual 
frequência (20%), sendo de salientar que um dos 
professores afirma não saber classificar a relação 
existente entre estes intervenientes. 

Quanto à classificação da relação entre os 
professores e a Autarquia, constatamos que 40% dos 
professores considera que esta é boa. 

As restantes respostas apresentam igual 
frequência (20%), evidenciando-se o facto de que 
um dos professores afirma não saber classificar a 
relação existente entre estes intervenientes. 
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Pergunta 2.6.4. Professores das AEC e Professores da EB1 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2.6.5. Monitores e Agrupamento de Escolas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2.6.6. Monitores e Autarquia 
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Quanto à classificação da relação entre os 
professores e a Autarquia, constatamos que as 
respostas Insatisfatória e Muito Boa apresentam uma 
frequência de 40% cada. 

Sendo que apenas 20% afirma ser Boa a relação 
existente entre estes intervenientes. 

Relativamente à relação entre os professores e a 
Autarquia, constatamos que as respostas Boa e 
Muito Boa apresentam uma frequência de 40% cada. 

Sendo que apenas 20% afirma ser Insatisfatória a 
relação existente entre estes intervenientes. 

Em relação à classificação da relação entre os 
Monitores e a Autarquia verificamos que a maioria 
dos professores (60%) afirma que esta é Boa. 

Um dos docentes não respondeu a esta pergunta 
(correspondendo a 20% de dados omissos). 
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Pergunta 2.6.7. Monitores e Professores da Escola Básica 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2.7. Preencha consoante considere ser a importância de cada 

um dos intervenientes no processo de definição das Actividades de 

Enriquecimento Curricular a realizar: 

 

Pergunta 2.7.1. Autarquia  
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Relativamente à relação existente entre os 
monitores e os professores da EB1 
constatamos que 40% (n=2) afirma que esta é 
insatisfatória. 

Salienta-se também que um dos docentes 
(20%) afirmou não saber classificar esta 
relação. 

Existe um dado omisso (20%) visto que um 
dos professores não respondeu. 

Relativamente à importância da Autarquia na definição das AEC as respostas 
Muito Importante e Importante apresentam, cada uma, 40% de frequência. 
Havendo apenas um professor (20%) que classifica como pouco importante a 
intervenção da autarquia.  
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Pergunta 2.7.2. Agrupamento de Escolas 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pergunta 2.7.3. Professores das AEC 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 2.7.4. Professores da EB1 
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Em relação  à intervenção dos 
professores a exercer funções nas 
Actividades de Enriquecimento 
Curricular observamos que todos os 
cinco professores questionados 
(100%) afirmaram ser bastante 
importantes na definição das AEC. 

Quanto ao grau de importância que o 
Agrupamento de escolas constatamos que 
a maioria (80%, ou seja, n=4) considera 
esta intervenção importante, enquanto 
que o restante professor (20%) afirma ser 
uma entidade Muito Importante na 
definição destas actividades.  

Relativamente à importância dos 
professores da EB1, constatamos que a 
maioria dos professores (60%) das AEC 
inquiridos consideram que estes são 
elementos Muito Importantes na 
definição das AEC. 

Salienta-se ainda que as respostas 
Importante e Pouco Importante 
apresentam a mesma frequência de 20%.  
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Parte V. Discussão e Conclusões 

 

Nesta fase final do trabalho irei recorrer a todos os dados anteriormente referidos, 

com o intuito de fazer uma síntese dos pontos mais importantes dos resultados obtidos e 

ainda para retirar conclusões sobre a temática do trabalho, tentando dar resposta à 

questão crítica que subjaz todo o trabalho: “Qual a representação que os professores, 

pais e alunos têm sobre as Actividades de Enriquecimento Curricular?”. 

Antes de mais considero que é importante salientar que a taxa de questionários 

respondidos entre os alunos e os seus pais, superou as expectativas iniciais, uma vez que 

esperava uma menor disponibilidade para responder a estes questionários e, no caso dos 

pais, posteriormente procederem à sua devolução. No entanto, também contrariamente 

ao que esperava, a adesão à aplicação dos questionários por parte dos professores das 

Actividades e Enriquecimento Curricular foi inferior ao pretendido uma vez que, tal 

como referi anteriormente, dos 12 professores que leccionam estas actividades 

(incluindo os professores titulares de turma que leccionam a actividade de Apoio ao 

Estudo), apenas 5 preencheram os questionários, sendo que nenhum dos professores 

titulares procedeu ao seu preenchimento. No entanto convém também referir que, se não 

fosse a colaboração dos professores titulares de turma, a tarefa de aplicação dos 

questionários aos pais dos alunos teria sido deveras mais complicada, uma vez que 

foram estes docentes que enviaram pelas crianças os questionários aos respectivos pais, 

visto que considerei que os fosse mais viável e credível fazê-lo através da escola e não 

pelas Actividades de Enriquecimento Curricular. 

Os resultados deste trabalho vieram de certa forma, comprovar que, tal como 

considerava anteriormente, a inserção das Actividades de Enriquecimento Curricular 

constituem uma mais valia importante para as famílias das crianças, no sentido em que 

seria difícil conjugar o horário escolar com o horário laboral dos pais caso estas não 

existissem. Além disso os resultados obtidos demonstraram também que os diferentes 

intervenientes escolar (pais, alunos e professores) consideram que estas actividades são 

importantes sob o ponto de vista pedagógico e de desenvolvimento pessoal e social dos 

alunos, encontrando-se devidamente adequadas à população que serve (neste caso, aos 

alunos da Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche). 
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Conclusões mais importantes dos resultados obtidos através dos questionários dos 

pais: 

97 dos questionários enviados foram preenchidos pelos pais das crianças (79 pela 

mãe, 13 pelo pai e 5 por ambos os pais). 

96,2% dos pais reconhecem a importância das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, apresentando uma multiplicidade de razões, no entanto todas elas se 

relacionam maioritariamente com a componente pedagógica, de desenvolvimento 

pessoal, social e educacional que estas actividades produzem nas crianças que as 

frequentam. 

84,6% dos pais consideram que as Actividades de enriquecimento Curricular estão 

adequadas às necessidades das crianças. 

67 dos 104 pais que responderam ao questionário, consideram que o Espaço 

Exterior deveria ser melhorado. Apenas um dos pais afirmou que nada precisa ser 

melhorado, visto que tudo está bom. 

95,2% dos pais questionados afirmam gostar dos professores das Actividades de 

Enriquecimento Curricular. 

83,7% dos pais afirma gostar das monitoras das Actividades de Enriquecimento 

Curricular. 

85,6% dos pais diz estar satisfeito com as Actividades de Enriquecimento 

Curricular. 

 

Conclusões mais importantes dos resultados obtidos através dos questionários dos 

alunos: 

97,5% dos alunos afirmam gostar das Actividades de Enriquecimento Curricular 

o quadro que se segue resume o gosto dos alunos pelas diferentes Actividades de 

Enriquecimento Curricular: 

Actividade de Enriquecimento Curricular Não tem (%) Gosta muito (%) 

Inglês 50,8 43,2 

Educação Musical  61,9 

Educação Física  90,7 

Apoio ao Estudo  83,1 

Expressões (plásticas e dramáticas)  83,1 
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Constata-se assim que a actividade que mais alunos afirmam “Gostar Muito” é a 

Educação Física (com 90,7%) 

98,3% dos alunos consideram que as Actividades de Enriquecimento Curricular são 

úteis/importantes 

100% dos alunos afirma gostar dos professores das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, apresentando vários motivos, sendo estes maioritariamente de cariz 

pedagógico. 

97,5% dos alunos afirma gostar das monitoras das Actividades de Enriquecimento 

Curricular, estando os motivos apresentados relacionados com laços afectivos e 

pedagógicos.  

 

Conclusões mais importantes dos resultados obtidos através dos questionários dos 

professores: 

100% dos professores que responderam aos questionários reconhecem a 

importância das Actividades de Enriquecimento Curricular, apontando motivos de 

ordem pedagógica e relacionados com desenvolvimento nas crianças. 

As vantagens das AEC apresentadas pelos professores relacionam-se com o 

enriquecimento pedagógico e curricular desde mais cedo, desenvolvimento da 

criatividade e de capacidade de socialização. 

60% dos professores não consideram a existência de desvantagens das AEC. Dos 

que consideram, estas relacionam-se com a dificuldade que os alunos podem apresentar 

devido à inserção num sistema de ensino mais complexo e devido a permanecerem 

muito tempo no mesmo espaço físico. 

100% dos professores questionados consideram que as AEC estão adequadas às 

necessidades das crianças, visto estarem adaptadas a cada ano/aluno e serem 

desenvolvidas em sincronia com as Actividades Curriculares. 

O quadro que se segue resume a avaliação que os professores consideram existir 

entre os diversos intervenientes educativos: 
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 Não sabe (%) Insatisfatória (%) Boa (%) Muito Boa (%) 

Autarquia/Agrupamento 

de escolas 

60    

Professores/Agrupamento 

de escolas 

  40  

Professores/Autarquia   40  

Professores AEC/ 

Professores EB1 

   40 

Monitores/Agrupamento 

de escolas 

   40 

Monitores/Autarquia   60  

Monitores/Professores 

EB1 

 40   

 

Desta forma constatamos que a única relação que alguns dos professores 

questionados consideram ser insatisfatória é a existente entre os monitores das 

Actividades de Enriquecimento Curricular e os professores da Escola Básica do 1º ciclo 

n.º2 de Alcabideche. 

Relativamente à importância que cada um dos intervenientes anteriormente 

referidos, desempenha na planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular, 

segundo as respostas dos professores, os intervenientes mais importantes são os 

professores das Actividades de Enriquecimento Curricular e da Escola Básica do 1.º 

ciclo n.º2 de Alcabideche. Sendo considerada a intervenção da Autarquia e dos 

agrupamentos como Importante. 

De seguida irei apresentar um quadro onde apresento a importância que os pais e os 

alunos conferem a cada uma das Actividades de Enriquecimento Curricular 

desenvolvidas na Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche: 

 Pais Alunos 

Inglês Muito Importante Muito Importante 

Educação Musical Importante Muito Importante 

Educação Física Muito Importante Muito Importante 

Apoio ao Estudo Muito Importante Muito Importante 

Expressões (Plásticas e Dramáticas) Importante Muito Importante 
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Assim concluímos que as Actividades que ambos os intervenientes (pais e alunos) 

consideram Muito Importantes são o Inglês, a Educação Física e o Apoio ao Estudo. 

 

Conclui-se, através da análise das respostas dadas nos questionários aplicados aos 

pais e aos alunos, que, caso não estivessem nas Actividades de Enriquecimento 

Curricular a maioria das crianças estaria em casa e não estariam a desenvolver 

actividades pedagogicamente ricas e interessantes. 

Tendo em conta o que observei aquando da realização do estágio nas Actividades 

de Enriquecimento Curricular da Escola Básica do 1º ciclo n.º2 de Alcabideche, devo 

salientar que das entidades promotoras (Agrupamento de escolas, Junta de Freguesia de 

Alcabideche e Câmara Municipal de Cascais) a Autarquia era a que mais vezes se fazia 

representar no espaço destas actividades, através da Junta de Freguesia, sendo que o 

Agrupamento de escolas muito raramente comparecia nessas mesmas actividades. 

 De um modo mais geral concluo então que a grande maioria dos intervenientes 

questionados consideram as Actividades de Enriquecimento Curricular como sendo de 

extrema importância para o desenvolvimento dos alunos, sendo que a sua inserção é 

considerada uma mais valia, bem como também são consideradas adequadas e 

adaptadas a esses mesmos alunos.  

Desta forma posso responder afirmativamente à questão crítica em que se centra 

todo o trabalho (“Qual a representação que os professores, pais e alunos têm sobre as 

Actividades de Enriquecimento Curricular?”) na medida em que os intervenientes 

apoiam e apreciam a realização das Actividades de Enriquecimento Curricular, sendo 

que apenas cerca de 5 dos 128 alunos (da EB1 n.º2 de Alcabideche) não frequentam 

essas actividades, todos os outros as desenvolvem e gostam de as frequentar. Salienta-se 

ainda uma relação muito positiva existente entre professores, monitores e alunos das 

Actividades de Enriquecimento Curricular, o que também faz com que os alunos gostem 

de estar neste espaço. 
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Parte VI. Reflexões Finais 

 

De seguida irei fazer uma breve reflexão sobre as actividades realizadas no decorrer 

do estágio de natureza profissional em que se baseia este relatório. 

Antes de mais considero relevante referir que o trabalho concretizado não coincidiu 

na íntegra ao trabalho que foi planificado inicialmente, uma vez que no início, aquando 

do primeiro contacto com os responsáveis pelo agrupamento de escolas, estes 

mostraram-se bastante disponíveis para a realização do estágio na instituição, afirmando 

que posteriormente este poderia realizar-se, em parte, na sede do agrupamento de 

escolas com o intuito de observar o funcionamento. Gestão e administração escolar a 

nível mais amplo. No entanto no decorrer do estágio esta possibilidade foi-me negada, 

pelo que o estágio se restringiu à frequência da Escola Básica do 1º Ciclo n.º2 de 

Alcabideche e às Actividades de Enriquecimento Curricular desenvolvidas na mesma.  

Este foi um factor que em muito influenciou o trabalho, de forma negativa, uma vez 

que devido a ele o trabalho ficou circunscrito à Escola Básica do 1º ciclo n.º2 se 

Alcabideche, uma vez que a responsável pelo 1º ciclo do Agrupamento de escolas (Dra. 

Ilda Madeira), contrariamente ao que ficou combinado no início do estágio, não 

permitiu que eu conhecesse as restantes escolas básicas pertencentes a este 

agrupamento, bem como também não possibilitou o conhecimento da gestão feita no 

próprio agrupamento de escolas. 

No entanto apesar dos entraves colocados à realização deste estágio, considerei que 

seria melhor contactar com outra das entidades promotoras de forma a obter mais apoio 

e algumas informações que não foram disponibilizadas pelo Agrupamento de escolas. 

Desta forma encontrei um enorme apoio por parte da Junta de Freguesia, uma vez que a 

coordenadora desta entidade apreciou bastante o trabalho que realizei durante o estágio. 

Também desenvolvi actividades de gestão relacionadas apenas com as Actividades de 

Enriquecimento Curricular desenvolvidas na Escola Básica n.º2 de Alcabideche, uma 

vez que a coordenadora do espaço mostrou interesse +pelo meu trabalho, solicitando 

por vezes o meu auxílio, tal como foi referido na introdução deste relatório. 

Devo ainda relevar que o agrupamento de escolas não cedeu o projecto educativo, 

no entanto tentei colmatar esta lacuna através do Regulamento Interno apresentado no 
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site do agrupamento, bem como com a análise do Regulamento Interno Das Actividades 

de Enriquecimento Curricular desenvolvidas na Escolas Básica do 1º ciclo n.º2 de 

Alcabideche. 

Em suma posso concluir que apesar das adversidades colocadas à realização deste 

trabalho por parte do Agrupamento de escolas, estas foram ultrapassadas positivamente 

através de um enorme apoio por parte da Junta de Freguesia bem como, da própria 

coordenadora de “O Outro Lado da Escola”. 

 

 

Parte VII. Glossário 

Nesta parte do trabalho pretendo descrever e explicar alguns termos técnicos ou 

específicos relacionados com a temática do trabalho, tendo portando esta parte o 

objectivo de clarificar termos específicos da temática em estudo, que neste caso são as 

Actividades de Enriquecimento Curricular como parte integrante da política da escola a 

tempo inteiro. 

 

Actividades de Enriquecimento Curricular – De acordo com o Despacho n.º 12 

591/2006 (2ª série) a implementação das Actividades de Enriquecimento Curricular 

baseou-se na “… importância do desenvolvimento de actividades de animação e de 

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

ensino básico para o desenvolvimento das crianças e consequentemente para o sucesso 

escolar futuro.”. 

Agrupamento de Escolas - é definido, no Decreto-lei 115-A/98, Artigo 5.º, 

como “uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e 

gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais níveis 

e ciclos de ensino…”. 
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Ensino Básico - Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, o ensino básico 

deve apresentar um carácter universal (pois deverá ser abrangente a todos os indivíduos 

e alargada até aos nove anos de escolaridade), obrigatório e gratuito, tendo como 

finalidade “assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses” (artigo 7.º da 

Lei de Bases do Sistema Educativo 

Projecto – “ (...) é a concepção, a previsão dum processo segundo o qual o espírito 

deve desenvolver uma actividade verdadeira com a vista a um fim preciso (...) ” (cit. 

Leif, 1976, página 317).  

A existência de um projecto pressupõe uma capacidade de ultrapassar dificuldades 

e problemas, compreensão e definição de conceitos e também uma planificação concisa. 

 

Rendimento Escolar – “ (...) refere-se, por um lado, ao conjunto dos resultados 

individuais e colectivos do ensino em geral, dum estabelecimento ou duma classe em 

particular; por outro lado, à eficácia dos métodos preconizados.” (cit. Leif, 1976, página 

340). 

 

Renovação Pedagógica – “Consiste na renovação dos métodos pedagógicos, na 

reconsideração das matérias, dos objectivos do ensino e das estruturas escolares, nas 

inovações, nas transformações relativas à formação dos professores.” (cit. Leif, 1976, 

página 340). 

 

Sistema Educativo -  “Conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à 

educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada 

para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a 

democracia.” (Lei de Bases do Sistema Educativo, art.º 1.º, n.º s 2 e 3). 
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Socialização – “Acção de desenvolver um sentido, as relações, as ligações sociais. 

Um dos fins da educação é preparar o indivíduo para a vida social.” (cit. Leif, 1976, 

página 359).    

 

Universal – “Diz-se dum ensino que pode ser recebido pela totalidade dos 

indivíduos que satisfaçam a dadas condições (...) ” (cit. Leif, 1976, página 389).   
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Parte IX. Apêndices do 

Trabalho 
(consultar CD-ROM) 
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Parte X. Dossier de 

estágio 
(registo da documentação analisada e dos 

respectivos quadros de análise) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


