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Inquérito às Famílias

A CONFAP, com a colaboração das suas associadas, elaborou e promoveu um inquérito para
perceber as perceções e dificuldades das famílias neste período de COVID-19, com a súbita
necessidade de acompanhar os filhos com a escola em casa. Assim, solicitamos às famílias meio
minuto do seu tempo para dedicar a este inquérito, dando um inestimável contributo, com as
suas opiniões e realidades, para se conseguir a melhor resposta às necessidades das famílias e
para que o futuro possa ser o mais abrangente e com a maior equidade possível.
O inquérito ainda pode ser respondido, mas apresentamos esta análise preliminar com base nas
5193 respostas já obtidas. No próximo dia 11 de Maio, contamos apresentar uma nova análise a
totalidade das respostas obtidas.
Saliente-se que esta amostra abrangeu todo o país, de norte a sul e ilhas, interior e litoral, num
total de 29 Sub-Regiões com cerca de 130 Concelhos e 418 localidades, com todos os níveis de
ensino presentes neste inquérito, distribuindo-se da seguinte forma:
Norte – 48,13%
Centro – 11,96%
Sul e ilhas – 39,91%
Agradecemos a todas as famílias e associadas, que quiseram colaborar com a CONFAP para em
conjunto e unidos se conseguir sempre mais e melhor neste difícil e complexo momento da
educação provocado pelo COVID-19
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Níveis de Ensino

Alunos c/ Nec.
Esp. Ed.
0,74%
Secundário/Prof.
9,74%

Creche/Pré
Escolar
9,50%

3ºCiclo
19,62%

1ºCiclo
38,79%

2ºCiclo
21,60%

As respostas obtidas são transversais a todos os níveis de ensino com destaque para os ciclos do
ensino básico, o que se pode explicar pelas idades mais precoces dos filhos e a coincidência de
filhos em ciclos diferentes.
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Comunicação Plano Semanal

Professor/Aluno
2,84%

0,70%

Aluno/Professor
3,10%

24,68%

1,40%

27,25%

68,25%

71,77%

Boa

Razoável

Má

Não Existe

Boa

Razoável

Má

Não Existe

Quando abordados sobre as questões da comunicação, e em particular relacionadas com a
transmissão do plano de semanal de trabalho proposto aos alunos, a conclusão que podemos
tirar é que a grande maioria das famílias concluiu que existiu uma boa comunicação semanal
entre os professores e os alunos, e entre alunos e professores, constatando-se que tem existido
uma boa fluidez de comunicação.
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Escola/Família

Família/Escola

10,56%

11,02%

6,96%

5,48%

47,09%
46,35%
37,15%

35,39%

Boa

Razoável

Má

Não Existe

Boa

Razoável

Má

Não Existe

Na comunicação entre a Escola e a Família a opinião, ainda que com menor dimensão
relativamente à comunicação professor/aluno, a generalidade das perceções é positiva, sendo
que neste caso será de considerar o nível de situações em que não existe qualquer comunicação.
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Comunicação Contacto Semanal

Professor/Aluno

1 Vez
15,54%

2a3
Vezes
33,07%

Não
Existe
1,50%

Aluno/Professor

Mais de 3
Vezes
49,89%

1 Vez
16%

Não
Existe
3%

Mais de 3
Vezes
47%

2a3
Vezes
34%

A analise da frequência do contacto semanal entre os professores e os alunos, e vice-versa, e o
nível que acontece, decorre da própria comunicação dos planos semanais, em que se percebe
que a fluidez de comunicação, ao contrario do que se pensar, também é, percecionada de forma
clara pelas famílias portuguesas. Percebemos do inquérito que a inexistência de contacto
semanal é quase residual, demonstrando o esforço que os alunos e os professores estão a fazer
para que este modelo de ensino possa funcionar, apesar de todas as dificuldades.
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Família /Escola

Escola/Família

Mais de 3
Vezes
10,30%
Não
Existe
30,05%

2a3
Vezes
19,90%

Mais de 3
Vezes
12%

Não
Existe
27%

2a3
Vezes
22%

versa

1 Vez
39,75%

1 Vez
39%

Quando analisamos a frequência da comunicação entre a Escola e a Família, percebemos que as
dificuldades que existem no ensino presencial transpuseram-se, também, para este modelo de
ensino à distância. Verifica-se um problema evidente na sua fluidez, com implicação de ambos os
interlocutores, constatando-se um défice claro de comunicação entre estas duas instituições, com
a grande maioria a assinalar que a comunicação não existe ou, apenas, se limita a 1 contacto
semanal. Curiosamente relativamente à qualidade dessa comunicação há nesta questão uma
significativa diferença para pior, o que pode significar que apesar reduzida, a comunicação
acrescenta valor, pelo que será de considerar a frequência desta comunicação.
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APAIS /Família

Família/APAIS

Mais de 3
Vezes
9%
Não
Existe
32%

Mais de 3
Vezes
8%
2a3
Vezes
17%

2a3
Vezes
13%

Não
Existe
42%

1 Vez
42%

1 Vez
37%

Quando analisamos a comunicação entre a Família e a Associação de Pais, e entre a Associação de
Pais e a Família, as respostas estão em linha com aquela que é a nossa perceção, resultado dos
contactos que diariamente temos com associados e famílias. Esta comunicação existe mas
resume-se, na maioria das vezes, a um único contacto semanal.
É um dado que não pode deixar de nos preocupar, particularmente neste tempo de crise, em que
a colaboração, a confiança e o compromisso institucionais são fundamentais.
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Como analisa as medidas do governo para o desenrolar do 3º Período no
atual contexto?
Más
8%
Razoáveis
39%

Boas
53%

Consideramos fundamental perceber o que pensam efetivamente as famílias sobre todo este
processo no sistema educativo com o COVID 19. Assim, perguntamos o que pensam sobre as
medidas dos governos para o 3º período, note-se que o inquérito foi lançado a 27 de Abril,
portanto já no conhecimento de todas as medidas conhecidas até hoje.
Os Encarregados de Educação inquiridos demostram uma confiança mas medidas adotadas, com
53% que as consideram e 39% consideram-nas razoáveis. Fica evidente que a esmagadora maioria
está confiante na estratégia adotada. De referir no entanto que as reservas apresentadas por
diversos motivos, se devem essencialmente à dificuldade das famílias no acompanhamento dos
filhos em coordenação com os planos da escolas/professores, logo mais ao nível micro do
processo.
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Acha benéfico conciliar o Ensino à Distância com o Ensino Presencial no
próximo ano letivo?

Outra
6%

Sim
38%
Talvez
34%

Não
22%

A possibilidade da coexistência dos dois modelos de ensino-aprendizagem, até pelo facto de a
pandemia ainda não ter sido ultrapassada, mas, também, antevendo o que pode ser o próximo
ano letivo, levou-nos, a esta questão relevante.
Os inquiridos deram uma resposta positiva (72%) sendo que destes (34%) com algumas
incertezas, motivadas, de acordo com os respetivos comentários, por preocupações com os
alunos com necessidades de educação (e a forma como o ensino à distancia pode chegar a estes
alunos), com a questão do plano tecnológico, coexistência dos dois modelos até existir vacina, a
necessidade da aprendizagem com tecnologias poder desenvolver competências profissionais e
desenvolver a responsabilidade, poder aprender com a experiência destes meses para planear o
novo ano de uma forma mais eficaz, quer seja ensino à distância, presencial ou das duas formas.
Nesta questão há ainda que considerar os 22% que não se sentem confortáveis com esta
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possibilidade. O que nos deve fazer refletir na necessidade de se implementar um plano
tecnológico e uma eficaz formação na área da tecnologia para professores e alunos.

As medidas aplicadas irão defender as aprendizagens dos nossos alunos?

Não
29,19%

Sim
70,81%

A importância das aprendizagens neste processo tem sido amplamente discutida, por isso, sendo
os filhos os principais destinatários do mesmo, perguntamos às famílias o que pensavam das
aprendizagens neste contexto. Fica muito claro (71%) que os pais acreditam que as medidas
aplicadas defendem as aprendizagens dos seus educandos, o que está em linha com a perceção
sobre as medidas do governo.
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Já abordou estas questões com o(s) seu(s) educando (s). Quais as maiores
preocupações apresentadas?

Outra
12,12%
Meios
9,14%

Conteúdos
31,21%

Aulas
19,30%

Avaliação
28,23%

Quando perguntamos quais as maiores preocupações sobre todo este processo, ouvindo a
opinião dos filhos, percebemos que as principais preocupações são pedagógicas (conteúdos, aulas
e avaliação).
Podemos citar, ainda assim, algumas outras preocupações manifestadas: “Exames Nacionais”, “o
conhecimento que será retido por cada aluno para anos futuros”, “todas as que estão acima
mencionados sendo que nos estamos a esquecer da saúde emocional e psicológica em que irão
necessitar de estar juntos ou corremos riscos de se perderem skills humanos importantes”.
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Conclusões finais
Este inquérito abrange uma amostra significativa, do que sabemos o mais abrangente nesta
matéria, e permite-nos retirar importantes conclusões sobre o sentimento e expectativas das
famílias no sistema educativo num contexto de crise e que seguramente tem consequências que
ninguém desejaria.
Permite concluir que há uma significativa maioria das famílias que se adaptou e que compreende
o esforço necessário para superarmos esta situação complicada com o mínimo de perturbação
possível para todos.
Deixa ainda antever algumas necessidades de melhoria no presente e para o futuro próximo.
Dá-nos também a certeza de que é possível transformar algumas dificuldades em oportunidades,
sobretudo se trabalharmos em conjunto para o mesmo fim e estabelecermos uma comunicação
clara e eficaz.
É possível concluir que a maioria dos professores e dos alunos estão disponíveis para o esforço
necessário que se exige para ultrapassar da melhor forma a situação em que vivemos e com o
menor prejuízo possível.
Em suma, com compromisso e confiança é possível! (ainda que por vezes não pareça pelo ruido
que surge pontualmente).
CONFAP
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