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1 – INTRODUÇÃO 
 

Recentemente, a Direção Geral de Estatísticas da Educação publicou um estudo1 sobre a relação entre 

sucesso escolar e condição sócio económica2 dos alunos do 2.º Ciclo em Portugal. Tal estudo apresenta 

duas conclusões principais: 

 Os alunos mais carenciados, identificados como beneficiários da Ação Social Escolar (ASE), têm 

menor probabilidade de realizar percursos de sucesso, isto é, de não reprovar. 

 Os alunos filhos de mães com baixa escolaridade têm menor probabilidade de realizar percursos 

de sucesso. 

Não se tratando de conclusões inéditas, bem pelo contrário, tendo em conta os variados estudos que 

encontraram a mesma relação, este trabalho tem a relevância de possuir a chancela do Ministério da 

Educação e de, por isso, apresentar uma visibilidade, essa sim, inédita. 

O que pretendemos neste trabalho é validar, na nossa escola, as conclusões do estudo acima referido e, 

se possível, ir mais além, estudando possíveis relações entre sucesso e outras variáveis – valores e 

atitudes dos pais - a apresentar adiante. 

Porque não estamos apostados em realizar um trabalho académico – tese ou dissertação – abdicaremos 

da revisão da literatura e passaremos de imediato à investigação empírica. 

 

 

2 – INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 
 

2.1 – PROBLEMA E OBJETIVO 
 

Estando previamente validada a relação entre a carência económica da família e o fraco desempenho 

escolar – maior insucesso – o nosso primeiro objetivo é o de comprovar essa relação no universo da 

nossa escola. 

Todavia, numa segunda fase, pretendemos ir um pouco mais longe. 

De facto, sendo o Ensino Básico gratuito em Portugal e não sendo necessários especiais recursos 

financeiros para a sua frequência (note-se que alimentação, transportes, material escolar e, agora, até 

                                                           
1 Direção Geral de Estatísticas da Educação (2016), DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS E RESULTADOS 

ESCOLARES II, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Lisboa. Disponível em 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/353/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=722&fileName=DGEEC_DSEE_DEEBS_20

16_Desigualdades2_CEB.pdf 

2 Para além da condição económica da família, o estudo aborda também a relação entre sucesso e escolaridade das 
mães. 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/353/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=722&fileName=DGEEC_DSEE_DEEBS_2016_Desigualdades2_CEB.pdf
http://www.dgeec.mec.pt/np4/353/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=722&fileName=DGEEC_DSEE_DEEBS_2016_Desigualdades2_CEB.pdf
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manuais, são gratuitos para alunos carenciados) que fatores poderão explicar a correlação entre carência 

económica e insucesso escolar? 

Será que a carência económica induz perceções da escola e da sua importância diferentes das das 

famílias não carenciadas? Será que o apoio em casa e a valorização do trabalho escolar do aluno serão 

diferentes? 

Pois são estas as nossas interrogações e a procura da respetiva explicação constitui o objeto do presente 

trabalho. 

Antes, contudo, iremos comprovar que, na nossa escola, os alunos beneficiários de ASE têm maior 

probabilidade de insucesso do que os restantes, como mostrou a DGEE. 

 

2.2 – HIPÓTESES 
 

Tendo por base o que já expusemos, a nossa hipótese nula é a seguinte: 

H0 - O sucesso escolar dos alunos beneficiários de ASE não difere significativamente do 

dos restantes. 

 

Trata-se, como é evidente, da mera verificação, no universo da nossa escola, da conclusão apresentada 

pela DGEE. 

 

Todavia, como queremos aprofundar a matéria, nos termos apresentados nas interrogações 

apresentadas no número anterior, formulamos outras hipóteses: 

 H1 – A marcação de horários de estudo em casa pelos pais dos alunos beneficiários de ASE 

não difere da dos outros pais. 

H2 – A vigilância do estudo em casa exercida pelos pais dos alunos beneficiários de ASE não 

difere da dos outros pais. 

H3 – O apoio ao estudo em casa dado pelos pais dos alunos beneficiários de ASE não difere 

do dos outros pais. 

Hn - _______________ pelos pais dos alunos beneficiários de ASE não difere da dos outros pais 

O espaço em branco é sucessivamente substituído pelas seguintes formulações, obtendo-se outras 

tantas hipóteses nulas: 

4. A atenção dada aos trabalhos que o aluno traz para casa 

5. A conversa diária sobre o dia escolar 

6. A importância da Escola para o futuro do aluno 

7. A ajuda na construção de planos para o futuro do aluno 

8. O incentivo à assunção de objetivos de vida do aluno 

9. O ensino da importância do trabalho 
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10. O reconhecimento do valor do trabalho do aluno na escola e em casa 

11. A manifestação de desagrado perante um resultado fraco do aluno 

12. O incentivo do aluno a ser melhor estudante 

13. A importância do cumprimento das regras pelo aluno 

14. O exemplo no cumprimento de regras 

15. O ensino do respeito pelo aluno por todas as pessoas 

16. A confiança absoluta no aluno 

 

2.3 – VARIÁVEIS E SUA OPERACIONALIZAÇÃO 
 

2.3.1 – VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

Beneficiário de ASE 

 É uma variável dicotómica. Os alunos beneficiários de Escalão A ou B são codificados com “1” e 

os outros com “0”. 

 

Insucesso 

 É uma variável dicotómica. Os alunos com pelo menos um nível inferior a 3 (“Não Satisfaz” no 

1.º Ciclo) são codificados com “1” e os outros com “0”. 

 

2.3.2 – VARIÁVEIS DEPENDENTES 

 

1. Marco, ao meu filho/a, horários de estudo em casa  

2. Vigio o estudo do meu filho em casa 

3. Ajudo, ou tento ajudar, o meu filho a estudar em casa 

4. Dou atenção aos trabalhos que o meu filho traz para casa 

5. Diariamente, converso com o meu filho sobre o dia escolar 

6. A Escola é importante para o futuro do meu filho 

7. Ajuda o meu filho a construir planos para o futuro 

8. Incentivo o meu filho a ter objetivos de vida 

9. Ensino ao meu filho a importância do trabalho 

10. Dou valor ao trabalho do meu filho na escola e em casa 

11. Mostro desagrado perante um resultado fraco do meu filho 

12. Incentivo o meu filho a ser melhor estudante 

13. É importante que o meu filho/a cumpra regras  

14. Mostro ao meu filho como cumprir regras 

15. Ensino o meu filho/a a respeitar todas as pessoas  

16. O meu filho nunca mente 

Todas são variáveis dicotómicas. A afirmativa é codificada com “1” e a negativa com “0”. 
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2.4 – METODOLOGIA 
 

2.4.1 – CARATERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A amostra é constituída por cada Encarregado de Educação, dos alunos entre os 1.º e 6.º anos, que foi 

receber as fichas de informações no final do 3.º período, em Junho de 2017. Registaram-se 942 

respostas. 

 

2.4.2 – INSTRUMENTO 

 

Elaborámos um questionário que pode ser consultado no anexo a este trabalho. O questionário foi 

respondido por cada Encarregado de Educação no momento em que se reuniu com o Diretor de Turma 

ou Professor Titular no caso do 1.º Ciclo, para receber a ficha de informações do 3.º período. 

Previamente a cada entrega para preenchimento, o Diretor de Turma “personalizou” o questionário, 

inscrevendo o ano frequentado, o escalão de ASE e o número de níveis negativos do aluno. 

Todas as questões eram de reposta fechada, em termos de “sim” ou “não”. 

 

2.4.3 – PRÉ – TESTE 

 

Não realizámos 

 

2.4.4 – VALIDADE 

 

Podemos considerar que a validade deste estudo é aparente ou de conteúdo, já que admitimos que 

possam existir variáveis não consideradas a influenciar os resultados. 

 

2.4.5 – GRAU DE CONFIANÇA 

 

O grau de confiança dos resultados será de 95% e o grau de significância utilizado nos testes de 5%. 
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2.5 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

2.5.1 – APRECIAÇÃO GLOBAL 

 

Os dados globais recolhidos são os que constam dos quadros seguintes: 

 

 

ANO RESPOSTAS Em valores absolutos 

1.º 137 

c/ ASE s/ ASE 

46 91 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

35 11 88 3 

      

2.º 163 

c/ ASE s/ ASE 

64 99 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

43 21 88 11 

      

3.º 146 

c/ ASE s/ ASE 

36 110 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

22 14 95 15 

      

4.º 131 

c/ ASE s/ ASE 

37 94 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

26 11 81 13 

      

5.º 167 

c/ ASE s/ ASE 

66 101 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

32 34 77 24 

      

6.º 198 

c/ ASE s/ ASE 

88 110 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

58 30 89 21 

      

TOTAIS 942 

c/ ASE s/ ASE 

337 605 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

216 121 518 87 
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ANO RESPOSTAS Em percentagens 

1.º 137 

c/ ASE s/ ASE 

34% 66% 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

76% 24% 97% 3% 

      

2.º 163 

c/ ASE s/ ASE 

39% 61% 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

67% 33% 89% 11% 

      

3.º 146 

c/ ASE s/ ASE 

25% 75% 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

61% 39% 86% 14% 

      

4.º 131 

c/ ASE s/ ASE 

28% 72% 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

70% 30% 86% 14% 

      

5.º 167 

c/ ASE s/ ASE 

40% 60% 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

48% 52% 76% 24% 

      

6.º 198 

c/ ASE s/ ASE 

44% 56% 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

66% 34% 81% 19% 

      

TOTAIS 942 

c/ ASE s/ ASE 

36% 64% 

s/ NEG c/ NEG s/ NEG c/ NEG 

64% 36% 86% 14% 
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Marco, ao meu filho/a, horários de estudo em casa 

  Frequency Percent 

Valid 
Não 200 21,2 

Sim 742 78,8 

Vigio o estudo do meu filho/a em casa 

Valid 
Não 57 6,1 

Sim 885 93,9 

Ajudo, ou tento ajudar, o meu filho/a a estudar em casa 

Valid 
Não 33 3,5 

Sim 909 96,5 

Dou atenção aos trabalhos que o meu filho/a traz para casa 

Valid 
Não 19 2 

Sim 923 98 

Diariamente, falo com o meu filho/a sobre o seu dia na escola 

Valid 
Não 28 3 

Sim 914 97 

Penso que a Escola é importante para o futuro do meu filho/a 

Valid 
Não 3 0,3 

Sim 939 99,7 

Ajudo o meu filho/a a construir planos para o futuro 

Valid 
Não 43 4,6 

Sim 899 95,4 

Incentivo o meu filho/a a ter objetivos na vida 

Valid 
Não 5 0,5 

Sim 937 99,5 

Ensino o meu filho/a a importância do trabalho 

Valid 
Não 4 0,4 

Sim 938 99,6 

Dou valor ao trabalho do meu filho/a, na escola e em casa 

Valid 
Não 7 0,7 

Sim 935 99,3 

Mostro desagrado ao meu filho/a se obtém um resultado fraco 

Valid 
Não 149 15,8 

Sim 793 84,2 

Incentivo o meu filho/a a ser melhor estudante 

Valid 
Não 26 2,8 

Sim 916 97,2 
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É importante que o meu filho/a cumpra regras 

Valid 
Não 1 0,1 

Sim 941 99,9 

Mostro ao meu filho/a como cumprir regras 

Valid 
Não 4 0,4 

Sim 938 99,6 

Ensino o meu filho/a a respeitar todas as pessoas 

Valid 
Não 1 0,1 

Sim 941 99,9 

O meu filho/a diz sempre a verdade 

Valid 
Não 298 31,6 

Sim 644 68,4 

 

 

2.5.2 – NORMALIDADE DAS DISTRIBUIÇÕES 

 

Uma vez que apenas estamos a trabalhar com variáveis dicotómicas, não se justifica a 

verificação da normalidade das distribuições. 

 

 

2.5.3 – ANÁLISE ESPECÍFICA 

 

2.5.3.1 – BENEFICIA DE ASE vs INSUCESSO 

 

Tal como nos propusemos, vamos começar por verificar a relação entre “Beneficiário de ASE” e 

“Insucesso”, variáveis acima definidas, nos alunos das Escolas de Mangualde. Para tal, fomos determinar 

o coeficiente de correlação entre as referidas variáveis. O instrumento de cálculo foi o SPSS3.  

 

Beneficia de ASE * Insucesso 

 

 Insucesso Total 

0 1 

Beneficia de ASE 
Não 518 87 605 

Sim 216 121 337 

Total 734 208 942 

 
 

                                                           
3 IBM, Statistical Pakage for the Social Sciences, Versão 20 
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Correlations 

 Beneficia de 

ASE 

Insucesso 

Beneficia de ASE 

Pearson Correlation 1 ,249** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 942 942 

Insucesso 

Pearson Correlation ,249** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 942 942 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
O Coeficiente de correlação é de 0,249 com p= 0,000 < 0,05 ! 

Perante este valor, temos de rejeitar a hipótese nula H0 e afirmar que, nas Escolas de Mangualde, não é 

verdade que o sucesso escolar dos alunos beneficiários de ASE não difira significativamente do dos 

restantes, constatação que vem alinhar com as conclusões do estudo da DGEE. 

Escrevendo numa linguagem mais escorreita, podemos asseverar que os alunos beneficiários de ASE 

apresentam maior nível de insucesso. 

 

2.5.3.2 – BENEFICIA DE ASE vs VALORES E ATITUDES DOS PAIS 

 

Relativamente às variáveis dependentes e à sua relação com a variável “Beneficia de ASE”, 

compulsámos a Análise da Variância (ANOVA) de cada variável, obtendo os valores seguintes: 

 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Marco, ao meu filho/a, 

horários de estudo em casa 

Between Groups ,001 1 ,001 ,008 ,927 

Within Groups 157,536 940 ,168   

Total 157,537 941    

Vigio o estudo do meu filho/a 

em casa 

Between Groups ,342 1 ,342 6,048 ,014 

Within Groups 53,209 940 ,057   

Total 53,551 941    

Ajudo, ou tento ajudar, o 

meu filho/a a estudar em 

casa 

Between Groups ,177 1 ,177 5,262 ,022 

Within Groups 31,667 940 ,034   

Total 31,844 941    

Dou atenção aos trabalhos 

que o meu filho/a traz para 

casa 

Between Groups ,022 1 ,022 1,133 ,287 

Within Groups 18,594 940 ,020   

Total 18,617 941    
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Diariamente, falo com o meu 

filho/a sobre o seu dia na 

escola 

Between Groups ,000 1 ,000 ,000 ,995 

Within Groups 27,168 940 ,029   

Total 27,168 941    

Penso que a Escola é 

importante para o futuro do 

meu filho/a 

Between Groups ,017 1 ,017 5,423 ,020 

Within Groups 2,973 940 ,003   

Total 2,990 941    

Ajudo o meu filho/a a 

construir planos para o futuro 

Between Groups ,001 1 ,001 ,016 ,901 

Within Groups 41,036 940 ,044   

Total 41,037 941    

Incentivo o meu filho/a a ter 

objetivos na vida 

Between Groups ,003 1 ,003 ,544 ,461 

Within Groups 4,971 940 ,005   

Total 4,973 941    

Ensino o meu filho/a a 

importância do trabalho 

Between Groups ,001 1 ,001 ,353 ,552 

Within Groups 3,982 940 ,004   

Total 3,983 941    

Dou valor ao trabalho do 

meu filho/a, na escola e em 

casa 

Between Groups ,010 1 ,010 1,401 ,237 

Within Groups 6,938 940 ,007   

Total 6,948 941    

Mostro desagrado ao meu 

filho/a se obtém um 

resultado fraco 

Between Groups ,050 1 ,050 ,378 ,539 

Within Groups 125,382 940 ,133   

Total 125,432 941    

Incentivo o meu filho/a a ser 

melhor estudante 

Between Groups ,050 1 ,050 1,876 ,171 

Within Groups 25,232 940 ,027   

Total 25,282 941    

É importante que o meu 

filho/a cumpra regras 

Between Groups ,001 1 ,001 ,557 ,456 

Within Groups ,998 940 ,001   

Total ,999 941    

Mostro ao meu filho/a como 

cumprir regras 

Between Groups ,001 1 ,001 ,203 ,653 

Within Groups 3,982 940 ,004   

Total 3,983 941    

Ensino o meu filho/a a 

respeitar todas as pessoas 

Between Groups ,002 1 ,002 1,797 ,180 

Within Groups ,997 940 ,001   

Total ,999 941    

O meu filho/a diz sempre a 

verdade 

Between Groups ,060 1 ,060 ,278 ,598 

Within Groups 203,668 940 ,217   

Total 203,728 941    

 
A observação deste quadro permite-nos concluir que apenas se verificam diferenças estatisticamente 

significativas nas respostas às seguintes questões, entre o grupo dos que beneficiam de ASE e o dos 

que não beneficiam: 
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Vigio o estudo do meu filho/a em casa * Beneficia de ASE 

 

 Beneficia de ASE Total 

Não Sim 

Vigio o estudo do meu filho/a em casa 
Não 28 29 57 

Sim 577 308 885 

Total 605 337 942 

 

Ajudo, ou tento ajudar, o meu filho/a a estudar em casa * Beneficia de ASE 

 

 Beneficia de ASE Total 

Não Sim 

Ajudo, ou tento ajudar, o meu filho/a a 

estudar em casa 

Não 15 18 33 

Sim 590 319 909 

Total 605 337 942 

 

Penso que a Escola é importante para o futuro do meu filho/a * Beneficia de ASE 

 

 Beneficia de ASE Total 

Não Sim 

Penso que a Escola é importante para 

o futuro do meu filho/a 

Não 0 3 3 

Sim 605 334 939 

Total 605 337 942 

 

E assim: 

Vigio o estudo do meu filho/a em casa    -> F = 6,048 com p=0,018 < 0,05 

Ajudo, ou tento ajudar, o meu filho/a a estudar em casa  -> F = 5,622 com p= 0,022 < 0,05 

Penso que a Escola é importante para o futuro do meu filho/a -> F = 5,423 com p= 0,020 < 0,05 

 

Perante estes dados estatísticos e utilizando alguma liberdade de linguagem, podemos afirmar que os 

pais beneficiários de ASE: 

1. Vigiam menos o estudo dos filhos em casa; 

2. Ajudam menos os filhos no estudo em casa; 

3. Têm uma deficiente perceção da importância da Escola para o futuro dos filhos. 

 

Embora não revelando significância estatística, há duas outras variáveis que mereceriam um estudo mais 

aprofundado, uma vez que apresentam valores de F e p consideravelmente elevados, tais como sejam 

“Incentivo o meu filho a ser melhor estudante” e “Ensino o meu filho a respeitar todas as pessoas”. 
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Todavia, este estudo remete para a área da sociologia, onde não nos sentimos confortáveis. De qualquer 

forma, fica a pista para que outros a possam aprofundar. 

 

2.5.3.3 – INSUCESSO vs VALORES E ATITUDES DOS PAIS 

 

Relativamente às variáveis dependentes e à sua relação com a variável “Insucesso”, compulsámos a 

Análise da Variância (ANOVA) de cada variável, obtendo os valores seguintes: 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Marco, ao meu filho/a, 

horários de estudo em 

casa 

Between 

Groups 
1,237 1 1,237 7,442 ,006 

Within Groups 156,300 940 ,166   

Total 157,537 941    

Vigio o estudo do meu 

filho/a em casa 

Between 

Groups 
,339 1 ,339 5,991 ,015 

Within Groups 53,212 940 ,057   

Total 53,551 941    

Ajudo, ou tento ajudar, 

o meu filho/a a estudar 

em casa 

Between 

Groups 
,045 1 ,045 1,343 ,247 

Within Groups 31,799 940 ,034   

Total 31,844 941    

Dou atenção aos 

trabalhos que o meu 

filho/a traz para casa 

Between 

Groups 
,020 1 ,020 1,016 ,314 

Within Groups 18,597 940 ,020   

Total 18,617 941    

Diariamente, falo com o 

meu filho/a sobre o seu 

dia na escola 

Between 

Groups 
,209 1 ,209 7,281 ,007 

Within Groups 26,959 940 ,029   

Total 27,168 941    

Penso que a Escola é 

importante para o futuro 

do meu filho/a 

Between 

Groups 
,003 1 ,003 ,852 ,356 

Within Groups 2,988 940 ,003   

Total 2,990 941    

Ajudo o meu filho/a a 

construir planos para o 

futuro 

Between 

Groups 
,002 1 ,002 ,035 ,853 

Within Groups 41,036 940 ,044   

Total 41,037 941    

Incentivo o meu filho/a 

a ter objetivos na vida 

Between 

Groups 
,008 1 ,008 1,424 ,233 

Within Groups 4,966 940 ,005   
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Total 4,973 941    

Ensino o meu filho/a a 

importância do trabalho 

Between 

Groups 
,000 1 ,000 ,020 ,888 

Within Groups 3,983 940 ,004   

Total 3,983 941    

Dou valor ao trabalho 

do meu filho/a, na 

escola e em casa 

Between 

Groups 
,013 1 ,013 1,769 ,184 

Within Groups 6,935 940 ,007   

Total 6,948 941    

Mostro desagrado ao 

meu filho/a se obtém 

um resultado fraco 

Between 

Groups 
,605 1 ,605 4,554 ,033 

Within Groups 124,827 940 ,133   

Total 125,432 941    

Incentivo o meu filho/a 

a ser melhor estudante 

Between 

Groups 
,003 1 ,003 ,126 ,723 

Within Groups 25,279 940 ,027   

Total 25,282 941    

É importante que o meu 

filho/a cumpra regras 

Between 

Groups 
,000 1 ,000 ,283 ,595 

Within Groups ,999 940 ,001   

Total ,999 941    

Mostro ao meu filho/a 

como cumprir regras 

Between 

Groups 
,000 1 ,000 ,020 ,888 

Within Groups 3,983 940 ,004   

Total 3,983 941    

Ensino o meu filho/a a 

respeitar todas as 

pessoas 

Between 

Groups 
,004 1 ,004 3,538 ,060 

Within Groups ,995 940 ,001   

Total ,999 941    

O meu filho/a diz 

sempre a verdade 

Between 

Groups 
2,044 1 2,044 9,525 ,002 

Within Groups 201,685 940 ,215   

Total 203,728 941    

 
A observação deste quadro permite-nos concluir que apenas se verificam diferenças estatisticamente 

significativas nas respostas às seguintes questões, entre o grupo dos que têm insucesso e o dos que 

não têm: 
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Marco, ao meu filho/a, horários de estudo em casa * Insucesso 

 

 Insucesso Total 

0 1 

Marco, ao meu filho/a, horários de estudo em 

casa 

Não 170 30 200 

Sim 564 178 742 

Total 734 208 942 

Vigio o estudo do meu filho/a em casa * Insucesso 

 

 Insucesso Total 

0 1 

Vigio o estudo do meu filho/a em casa 
Não 37 20 57 

Sim 697 188 885 

Total 734 208 942 

Mostro desagrado ao meu filho/a se obtém um resultado fraco * Insucesso 

 

 Insucesso Total 

0 1 

Mostro desagrado ao meu filho/a se obtém um 

resultado fraco 

Não 126 23 149 

Sim 608 185 793 

Total 734 208 942 

O meu filho/a diz sempre a verdade * Insucesso 

 

 Insucesso Total 

0 1 

O meu filho/a diz sempre a verdade 
Não 214 84 298 

Sim 520 124 644 

Total 734 208 942 

 

E assim: 

Marco, ao meu filho/a, horários de estudo em casa  -> F = 7,442 com p= 0,007 < 0,05 

Vigio o estudo do meu filho/a em casa    -> F = 5,991 com p=0,015 < 0,05 

Mostro desagrado ao meu filho/a se obtém um resultado fraco -> F = 4,554 com p= 0,033 < 0,05 

O meu filho/a diz sempre a verdade    -> F = 9,525 com p= 0,002 < 0,05 

 

Perante estes dados estatísticos e utilizando alguma liberdade de linguagem, podemos afirmar que os 

pais dos alunos que têm insucesso: 
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1. Preocupam-se menos em marcar horários de estudo em casa; 

2. Vigiam menos o estudo dos filhos em casa; 

3. Demonstram aos filhos maior desagrado perante resultados fracos; 

4. Têm menor confiança nas afirmações dos filhos 

 

3 – CONCLUSÃO 
 

 

Este breve estudo permitiu-nos comprovar, no universo da nossa escola, que os filhos de beneficiários de 

ASE apresentam maior insucesso do que os outros. 

Permitiu, ainda, concluir que os pais beneficiários de ASE vigiam menos o estudo dos filhos em 

casa, ajudam menos os filhos no estudo em casa e têm uma deficiente perceção da importância da 

Escola para o futuro dos filhos. 

Complementarmente, este estudo permitiu concluir que os pais de alunos com insucesso lhes marcam 

menos horários de estudo em casa, vigiam menos esse estudo em casa, mostram-se mais 

desagradados perante resultados fracos e acreditam menos nos filhos. 

 

Cabe referir que o estudo da DGEE apontou a menor escolaridade das mães como outro fator 

potenciador do insucesso. 

Assim, visando a aprendizagem organizacional da escola, podemos fazer algumas recomendações para 

os professores, para todos mas, sobretudo, para os dos anos mais precoces: 

 

 Na relação de turma, identificar os alunos cujas mães têm menos 

do que o secundário; 

 Identificar os alunos beneficiários de ASE; 

 Dar especial atenção a estes alunos desde o primeiro dia; 

 Incentivar os pais a marcar, vigiar e ajudar os filhos no estudo em 

casa.  

 

 

Mangualde, 17 de Agosto de 2017 



 

 

   

 

ANEXO - INQUÉRITO AOS PAIS 
Este inquérito é absolutamente anónimo e as respostas são confidenciais. O objetivo é aprofundar o nosso 
conhecimento sobre as perceções e preocupações dos pais, relativamente à escola e à sua importância para o 
futuro dos filhos. Não há respostas certas e erradas. Por favor, responda com sinceridade. 

 SIM NÃO 

Marco, ao meu filho/a, horários de estudo em casa   

Vigio o estudo do meu filho/a em casa   

Ajudo, ou tento ajudar, o meu filho/a a estudar em casa   

Dou atenção aos trabalhos que o meu filho/a traz para casa   

Diariamente, falo com o meu filho/a sobre o seu dia na escola   

Penso que a Escola é importante para o futuro do meu filho/a   

Ajudo o meu filho/a a construir planos para o futuro    

Incentivo o meu filho/a a ter objetivos na vida   

Ensino ao meu filho/a a importância do trabalho   

Dou valor ao trabalho do meu filho/a, na escola e em casa   

Mostro desagrado ao meu filho/a se obtém um resultado fraco   

Incentivo o meu filho/a a ser melhor estudante   

É importante que o meu filho/a cumpra regras   

Mostro ao meu filho/a como cumprir regras   

Ensino o meu filho/a a respeitar todas as pessoas   

O meu filho/a diz sempre a verdade   

 

Muito obrigado pela sua colaboração O Diretor 
 (Agnelo Figueiredo) 
 


