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GUIÃO DE ENTREVISTA AOS PAIS SILVA E NEVES 

 

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

motivações. 

 

Objectivo geral: Conhecer as principais motivações da participação dos pais na 

vida do jardim de infância. 

 

Determinação 

dos Blocos 

Objectivos 

Específicos 
Formulário de Questões 

BLOCO A 

Legitimação da 

entrevista e 

motivação dos 

entrevistados. 

• Legitimar a 

entrevista. 

•Informar os entrevistados 

do contexto da 

investigação, objectivos e 

tema da entrevista. 

 

• Informar os entrevistados 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 alguns dados 

pessoais acerca dos 

entrevistados. 

• Solicitar aos entrevistados que falem sobre: 

- Idade, estado civil, grau académico e vida 

profissional 

Questões de reforço 

- Qual é a vossa idade? 

- Relativamente ao estado civil, encontram-se casados, 

divorciados, a viver maritalmente…? 

- Qual o vosso grau académico? 

- Como caracterizam a vossa vida profissional? 

BLOCO C 

Importância da 

participação na 

vida do jardim 

de infância. 

• Conhecer a importância 

da participação dos pais na 

vida do jardim de infância. 

• Pedir aos entrevistados que falem sobre a importância 

da sua participação na vida do jardim de infância.  

Questões de reforço 

- Qual a importância que atribuem à vossa participação 

na vida do jardim de infância? 

- Considera que os pais dever-se-iam envolver mais no 
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dia-a-dia do jardim de infância com os seus filhos? 

- Como vêem essa participação com a educadora e as 

crianças? 

- Como pais, consideram que a sua participação no 

jardim de infância ajuda a melhorar a comunicação 

com os seus filhos? Porquê? 

- Consideram que, em contexto de jardim de infância, 

o desenvolvimento do seu filho será mais gratificante 

com esta participação? Porquê? 

- Dada a vossa experiência, de quem é a iniciativa para 

a participação dos pais? 

- Como avaliam a vossa participação? 

BLOCO D 

Participação na 

vida do jardim 

de infância. 

• Conhecer os tipos de 

participação que os pais 

têm na vida do jardim de 

infância. 

• Pedir aos entrevistados que falem sobre os tipos de 

participação que têm na vida do jardim de infância dos 

filhos.  

Questões de reforço 

- Qual o tipo de participação mais frequente? Como 

costumam participar na vida do jardim de infância? 

- Como pais, pensam que a sua participação é 

apreciada pelo seu filho? De que modo? Como o 

sentem? 

- A família envolve-se em actividades de voluntariado 

no jardim de infância, tais como: apoio em festas, 

actividades lectivas…? Porquê? 

-Quais as actividades de participação dos pais que mais 

valorizam? Porquê? 

 


