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GUIÃO DE ENTREVISTA À EDUCADORA 

 

Tema: A participação dos pais no jardim de infância: as suas principais 

motivações. 

 

Objectivo geral: Conhecer as principais motivações da educadora para a 

participação dos pais na vida do jardim de infância. 

 

Determinação 

dos Blocos 

Objectivos 

Específicos 
Formulário de Questões 

BLOCO A 

Legitimação da 

entrevista e 

motivação da 

entrevistada. 

 

• Legitimar a 

entrevista. 

•Informar a entrevistada 

do contexto da 

investigação, objectivos e 

tema da entrevista. 

 

• Informar a entrevistada sobre o estudo em curso. 

• Assegurar a confidencialidade das declarações 

prestadas. 

• Pedir a sua colaboração, salientando a importância 

desta. 

• Pedir autorização para gravar em áudio. 

BLOCO B 

Recolha de 

dados de 

carácter geral. 

• Conhecer a situação 

profissional da 

entrevistada. 

• Solicitar à entrevistada que fale sobre: 

- A sua idade 

- O seu percurso profissional 

Questões de reforço 

- Qual é a sua idade? 

- Quais as suas habilitações literárias? 

- O seu trabalho tem sido sempre em contexto de 

jardim de infância? 

- Tem acompanhado crianças de que idades? 

BLOCO C 

Importância da 

participação 

dos pais na 

vida do jardim 

de infância. 

• Conhecer qual a 

importância da 

participação dos pais na 

vida do jardim de infância. 

• Pedir à entrevistada que fale sobre a importância da 

participação dos pais na vida do jardim de infância.  

Questões de reforço 

- Qual a importância que atribui à participação dos pais 

no jardim de infância? 

- Porquê? 



ANEXO III                                                                                GUIÃO DE ENTREVISTA À EDUCADORA CARLA 

 

89 

 

BLOCO D 

Participação 

dos pais na 

vida do jardim 

de infância. 

• Conhecer como é feito o 

envolvimento parental no 

jardim de infância. 

• Pedir à entrevistada que fale sobre a participação dos 

pais na vida do jardim de infância.  

Questões de reforço 

- Enquanto educadora de infância, costuma promover a 

participação dos pais e/ou famílias em contexto de 

jardim de infância? 

- De que modo(s)? 

- Os pais costumam participar? 

- Qual o retorno que costuma obter, por parte dos pais, 

relativamente a essa participação? 

- As crianças valorizam esse envolvimento? 

 

 


