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Guião de entrevista à educadora cooperante 

 

Tema: Participação e envolvimento das famílias no jardim de infância 

 

Objetivo geral  Analisar a perspetiva da educadora cooperante relativamente à participação e ao envolvimento dos pais 

no jardim de infância. 

Apresentação  A presente entrevista insere-se na unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada em Educação 

Pré-Escolar e terá o fim de recolher informações relacionadas com o tema do relatório, “A participação e 

o Envolvimento das famílias no jardim de infância”. 

Blocos Objetivos Questões 

A Envolvimento e 

participação dos pais 

nas reuniões. 

 Compreender como decorrem as reuniões: 

pontos fortes, pontos fracos, dificuldades. 

 Respostas encontradas; exemplos de 

situações vividas e estratégias utilizadas. 

1. Como são e qual a adesão dos pais relativamente às 

reuniões de pais? 

B Envolvimento e 

participação dos pais na 

sala de atividades e na 

instituição. 

 Compreender como decorre: pontos fortes, 

pontos fracos, dificuldades. 

 O que é mais participativo. 

 Quais as maiores dificuldades em envolvê-

los. 

2. Quais as dificuldades que sente no envolvimento e 

participação dos pais, em geral e em particular na 

situação de separados, na instituição e na sala de 

atividades? 
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3. Na sua opinião, quais os motivos que levam os pais 

a comparecer com mais frequência no jardim de 

infância? 

C Melhorar a participação 

dos pais no jardim de 

infância. 

 Compreender sobre o que fazer para 

envolver os pais nas atividades. 

 Respostas encontradas este ano ( exemplos 

de situações vividas e estratégias utilizadas. 

4. Quais as áreas que considera que os pais deveriam 

participar mais ativamente? Porquê? 

 

5. Quais as soluções encontradas ao longo da suas 

experiência profissional para aumentar e/ou 

melhorar a participação dos pais? 

Agradecimento  Agradecimento pela disponibilidade 

 


