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PROTOCOLO DA ENTREVISTA À EDUCADORA CARLA 

 

Ent: Esta entrevista destina-se à elaboração de um relatório de investigação no âmbito 

do Mestrado em Educação Pré-Escolar, sendo o meu tema “A participação dos pais na 

educação de infância: as suas principais motivações”. 

O presente guião foi desenvolvido no âmbito do 2º Ciclo de formação em 

Educação Pré-Escolar, na Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade 

do Algarve, com o objectivo de tentar conhecer quais são as principais motivações da 

educadora para a participação dos pais na vida do jardim de infância. 

Desde já, quero agradecer a sua disponibilidade em responder às questões que 

tenho previstas, uma vez que a sua colaboração será de grande importância 

relativamente à temática em estudo. Apesar da sua participação ser voluntária, revela-se, 

para nós, essencial. 

Uma vez que as declarações são anónimas e confidenciais, peço-lhe autorização 

para proceder à gravação em audio da entrevista, de tal forma que peço que atribua um 

nome fictício, pelo qual será tratada a partir deste momento. 

Suj: O meu nome fícticio pode ser Carla. 

Ent: Qual é a sua idade? 

Suj: 35 

Ent: Quais as suas habilitações literárias? 

Suj: Licenciatura em Educação Pré-Escolar 

Ent: Como tem sido o seu percurso profissional? 

Suj: Ah…terminei a formação inicial em 2000. Trabalho há cerca de 11 anos na mesma 

instituição de educação pré-escolar, creche e jardim de infância com uma participação 

no centro de acolhimento temporário dos miúdos. 

Ent: O seu trabalho tem sido sempre em contexto de jardim de infância? 

Suj: Não…foi em contexto de creche ah… e em contexto de centro de acolhimento 

temporário. 

Ent: Tem acompanhado crianças de que idades? 

Suj: Desde sala do berçário (4/5 meses) até 6 anos de idade. 

Ent: Qual a importância que atribui à participação dos pais no jardim de infância? 

Suj: É muito importante haver uma articulação entre o jardim de infância e a família, no 

sentido de eles perceberem o que está a ser realizado, de poderem valorizar o que está a 

ser feito e poderem também participar e dar a sua opinião, que é muito importante e… 
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participam. Se não participam na primeira vez, acabam por participar 

depois…posteriormente. 

Ent: Exacto. 

Ent: Enquanto educadora de infância, costuma promover a participação dos pais e/ou 

famílias em contexto de jardim de infância? 

Suj: Sim! Normalmente sim, em vários momentos do ano. 

Ent: E de que modo? 

Suj: Ah…com a participação em algumas actividades, projectos que estão a ser 

desenvolvidos, em reuniões de pais. Ah…em pequenas festas, também, na participação 

das festas. Ah…já temos feito também algumas, algumas reuniões temáticas em alguns 

anos…algumas reuniões temáticas no sentido de debater sobre, por exemplo, a 

alimentação, as regras e outros assuntos em que os pais acabam por participar e dar o 

seu contributo e sua opinião. 

Ent: Os pais costumam participar? 

Suj: Sim, costumam participar. Nos grupos que eu tenho tido, normalmente participam. 

Ent: Qual o retorno que costuma obter, por parte dos pais, relativamente a essa 

participação? 

Suj: O retorno é positivo, os pais têm uma ideia positiva na participação da…do 

envolvimento da parte deles porque assim ficam, como já referi, a conhecer melhor e a 

saber aquilo que está a ser desenvolvido no jardim de infância onde têm os seus filhos, 

ficam mais informados e valorizam mais, também, o trabalho que está a ser feito, o 

papel do educador e dos funcionários da instituição. 

Ent: As crianças valorizam esse envolvimento? De que forma? 

Suj: Sim, normalmente quando os pais participam em alguma actividade, eles sentem-se 

valorizados, sentem-se importantes. Ah…de mostrar aos amigos que os pais…sabem 

fazer aquela actividade e…estão motivados para ir à escola e apresentar a actividade aos 

seus amiguinhos. 

Ent: Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 

Suj: Não, sobre o envolvimento dos pais acho que já foi tudo dito com as questões que 

foram colocadas. 

Depois de transcrever a entrevista, será entregue para que possa veriricar se está tudo 

bem. Quero agradecer pela disponibilidade e pela atenção. 

Ent: Eu é que agradeço, obrigada! 

 


