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ANEXO X – Tabelas de análise de conteúdo dos questionários aos Ees, professores 

e alunos 

Questionário aos EEs 

As famílias podem ajudar a escola a ensinar melhor os alunos? 
 Categoria Geral Categoria Específica Respostas 

Interesse pela vida escolar 
dos educandos 

“Podemos interessar-nos 
pelo seu dia, perguntando o 
que fez nas aulas...”. (S28) 

Colaboração em actividades 
de aprendizagem em casa 

“As famílias tentam 
ensinar os seus filhos em 
casa, ajudando-os nas 
tarefas escolares”. (S15) 

Envolvimento dos Enc. 
Ed. no processo educativo 

Participação em actividades 
promovidas pela escola 

“Os pais devem colaborar 
com a escola na realização 
de actividades 
educativas”.(S5) 

Fornecimento de 
informações sobre alunos 

“Porque podem dar dados 
pessoais sobre os alunos”. 
(S57) 

Comunicação família-
escola Articulação de estratégias 

com os professores 
 

“Os pais conhecem os 
filhos... em conjunto com a 
escola podemos ensiná-los 
bem”.(S13) 

Outros 

Sim 

Geral/indefinda 

As estratégias de ensino são decididas exclusivamente 
pelos professores 

 

“ Não são os pais dos 
alunos que vão dizer aos 
professores como devem 
lidar com os alunos...”(S3) 

Falta de conhecimentos dos Enc. de Ed. 
“Alguns pais não têm 
habilitações literárias para 
ensinar”. (S37) 

Não 

Outros 

Não sabe/Não responde 

 
 
O Dt pode contribuir para que a escola conheça melhor os alunos? 

 Categoria Geral Categoria Específica Respostas 

Mediação 
professores/alunos 

“Porque é um mediador 
afectivo-pedagógico entre 
alunos e professores”.(S9) 

Sim 
Relacionamento 

Interpessoal 

Coordenação das 
Actividades e dos 

professores da turma 

“ O Dt coordena as relações 
interpessoais dos professores 
entre si...”.(S5) 
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Maior proximidade com 
alunos 

“ O Dt é de todos os 
professores, o que tem uma 
relação de proximidade 
privilegiada com o 
aluno...”.(S16) 

Maior proximidade com 
famílias 

“Pelo contacto mais directo 
que se estabelece entre o Dt e 
a família”.(S40) 

Outros 

Não Geral/indefinida 

“Na turma existem muitos 
alunos e seria difícil o Dt dar a 
conhecer cada um deles” 
(S52) 

Não sabe/não responde  

 

Questionário aos Professores  

O Dt pode ajudar os professores a conhecerem melhor as famílias dos alunos? 
 Categoria Geral Categoria Específica Respostas 

Maior proximidade com 
alunos 

“Está mais em contacto com os 
alunos”.(S10) 

Relacionamento 
interpessoal Maior proximidade com 

famílias 

“É a pessoa que tem contacto 
directo com os pais e tem 
informações 
confidenciais/pessoais”.(S7) 

Comunicação escola-
família 

Elo de ligação escola-
família 

“Porque os Dts é que são a  
ligação entre a escola e a 
família”.(S18) 

Sim 

Outros 

Não sabe/não responde  

 

As famílias podem ajudar os professores a ensinar melhor os alunos? 
 Categoria Geral Categoria Específica Respostas 

Envolvimento dos Enc. 
Ed. no processo de 

ensino/aprendizagem em 
casa. 

Interesse pelo educando e 
pela vida escolar 

 

“É importante que as 
famílias façam parte do 
processo de 
ensino/aprendizagem dos 
seus filhos e o 
acompanhem”.(S9) 

Sim 

Comunicação família-
escola 

Fornecimento de 
informações sobre alunos 

“Se for possível saber 
muitos dos problemas dos 
alunos, será possível 
desenvolver estratégias que 
de alguma forma possam ir 
de encontro às suas 
necessidades”.(S8) 
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Articulação de estratégias 
com os professores  
 

“O diálogo entre os 
diferentes elementos do 
processo de 
ensino/aprendizagem é 
necessário, esta será uma 
boa forma de melhorar o 
desempenho dos 
professores...”.(S24) 

Outros 

Não 
As estratégias de ensino são decididas exclusivamente 

pelos professores. 
“Cada macaco no seu 
galho”(S1) 

Não sabe/Não responde 

 

Tabela É importante para os professores conhecerem melhor as famílias dos alunos? 

 Categoria Geral Categoria Específica Respostas 
Percepção de interesses, 

necessidades e 
comportamentos 

“Para poder perceber e saber agir perante 
as situações/comportamentos/atitudes dos 
alunos”.(S8) 

Adequação de estratégias 
“Por motivos de adequação de 
estratégias”(S22) 

Aluno 
 

Detecção de problemas 
“Porque se detectam problemas que 
podem afectar o aproveitamento dos 
alunos”.(S29) 

Sim 

Outros  

Avaliação (1) 
“Nem sempre, por vezes isso leva-nos a 
ser mais ou menos objectivos, no 
momento de avaliar...”(S2) Não 

Processo de Ensino/Aprendizagem 
“Não é relevante para o processo de 
Ensino/Aprendizagem”(S19) 

Não sabe/Não responde  

 

Questionário aos alunos 

TabelaA escola e o Director de Turma podem ajudar os Encarregados de Educação a 
acompanharem melhor a vida escolar dos alunos? 

 Categoria Geral Categoria Específica Respostas 

Sugestões para apoio aos 
educandos em casa 

“Dão sugestões  aos 
Enc. de Ed. para ensinar 
alunos em casa”.(S28) 

Envolvimento dos Enc. de Ed. no 
processo educativo Fornecimento de 

informações importantes 
sobre vida escolar 

“Porque mantém Enc. de 
Ed. informados de tudo 
o que se passa com o seu 
educando”.(S1) 

Geral/indefinida 

Sim 

Outros 
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Relacionamento interpessoal 
“Não, porque por vezes 
pode-se promover 
conflitos”.(S74) 

Não 

Geral/indefinida 

Não sabe/não responde  

 
 
Tabela O Dt pode contribuir para que a escola conheça melhor os alunos 
 Categoria Geral Categoria Específica Respostas 

Coordenação das 
Actividades e dos 

professores da turma 

“O Dt informa os outros 
professores sobre as nossas 
dificuldades...”(S15) 

Relação/articulação com a 
comunidade educativa 

“O Dt pode falar com pessoas 
importantes na escola”.(S28) 

Relacionamento 
Interpessoal 

Maior proximidade com 
alunos 

“Porque nos assuntos mais 
importantes o Dt pode ajudar-
nos, ele conhece-nos 
melhor”.(S61) 

Comunicação escola-
família 

Elo de ligação escola-
alunos 

 

“Porque pode recolher 
informações sobre cada aluno 
e comunicar à escola o tipo de 
ajuda que deve prestar.”(S7) 

Geral/indefinida 

Sim 

Outros 

Não Geral/indefinida 

Não sabe/não responde  

 

 


