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Como podemos 
educar melhor? 

 
 

 
 
20 pessoas conversaram 4 horas, sendo surpreendidas pela passagem rápida 
do tempo. A conversa foi tão interessante que algumas pessoas preferiram 
manter-se na conversa inicial em vez de falar dos seus próprios temas, e 
algumas continuaram a conversa no bar mais 1 hora. Todos manifestaram 
interesse em encontros futuros. E duas meninas que não se conheciam (7 e 9 
anos) tornaram-se melhores amigas. 
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Convite 
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Que aconteceu? 

No Domingo, 28 de Março, reuniram-se cerca de 20 pessoas como resposta aos convites da APDM. 
Guiados pelo facilitador, os participantes apresentaram-se e propuseram os seus temas particulares. 
Três participantes, porventura surpreendidos com a abordagem do encontro ou sem a necessária 
disponibilidade de tempo, saíram após a elaboração a agenda. 

  

Após a consideração de todos, o grupo dividiu-se em duas rodas. O grupo mais pequeno (tema 1) 
acabou mais cedo e juntou-se ao grupo maior (tema 2). 

 

Foi pedido aos grupos que tomassem notas em folhas próprias. No grupo maior, acabou por haver 
três pessoas a tomar notas. 

Quando a campainha tocou às 18h15, os participantes manifestaram surpresa pela passagem rápida 
do tempo. Foi dada a palavra a cada um individualmente, tendo os participantes manifestado agrado 
pelo encontro e interesse em participar em mais encontros semelhantes. Em particular, dois 
participantes propuseram temas que acabaram por não ser discutidos no grupo maior. O encontro 
terminou às 19h00, mas alguns participantes continuaram a conversa no bar do CPCD até às 20h00. 

Em resumo, neste primeiro encontro aconteceu o que podia acontecer com um grupo de pessoas que 
não se conhecia. Normalmente, estes encontros duram dois dias e meio e têm uma participação mais 
abrangente. Foi um privilégio poder proporcionar o espaço aberto que permitiu aos participantes 
conversar sem reservas. 

Joaquim Baptista, Facilitador 

Como podemos educar melhor?  3 



Comentário da APDM 

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas Póvoa 
de Dom Martinho congratula-se com o encontro ocorrido no dia 28 de Março de 2010, nas 
instalações gentilmente cedidas pelo CPCD. 

Numa amena tarde de Primavera reuniram-se, sobre o tema “Como Podemos Educar Melhor”, Pais, 
Encarregados de Educação, Professores e outras pessoas com curiosidade no evento proposto bem 
como no assunto a abordar, decerto, uma preocupação latente nos agentes envolvidos no processo 
Educativo envolvendo os Alunos de hoje, os Homens e Mulheres no futuro do amanhã. 

Como balanço final do encontro promovido pela APDM, com a excelente colaboração do Sr. 
Joaquim Baptista, facilitador da reunião envolvendo os intervenientes que se juntaram a esta 
iniciativa, verificamos: 

1 - Este 1.º encontro serviu para que as pessoas se conhecessem; 

2 - Houve temas que não chegaram a ser abordados,  

3 - Todos os presentes manifestaram interesse em novos encontros. 

Assim, a APDM compromete-se a trabalhar para que se possam repetir este tipo de iniciativas 
procurando trazer à conversa ilustres oradores na perspectiva de contribuirmos, em grupo, para uma 
vivência melhorada e reforçada no nosso Agrupamento. 

 

João Santos, Presidente da APDM 
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Tema 1: Indisciplina em casa e na escola 
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Tema 2: Como podem os pais ajudar a escola a educar melhor? 

 

 

Como podemos educar melhor?  6 



Tema 2: Notas complementares de Miguel Cruz 
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Tema 2: Notas complementares de Aline Lopes 
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Resumo detalhado e conclusões 

Tema: “Como podemos educar melhor?” 
 
Resumo detalhado: 

Intervenientes/Público alvo: Comunidade Educativa 
Patrocinador:  APDM 
Facilitador: Sr. Joaquim Baptista 
Presenças: cerca de 20 elementos 
Representações: - Pais e Encarregados de Educação 

 - Elementos da APDM 
 - Professores do Agrupamento Póvoa de Dom Martinho 
 - Um elemento da Fapxira 
 - Um elemento da APEE da EB 2/3 de Vialonga 

 
Conclusões: 

1. Identificação dos problemas: 
a. Falta de disponibilidade pais/professores e reciprocamente; 
b. Falta de ligação pais/professores e reciprocamente; 
c. Pais pouco activos/participativos nas actividades escolares; 
d. Falta de responsabilização dos intervenientes no processo educativo; 
e. Falta de diálogo; 
f. Docência que vê pais como estranhos; 
g. Falta de abertura das escolas aos pais. 

 
2. Estratégia/Plano a aplicar com vista à resolução dos problemas identificados: 

a. Divulgação das notícias e informações oficialmente pela Direcção do Agrupamento 
e pela APDM dos assuntos relativos à comunidade educativa, de forma oportuna 
através de todos os meios disponíveis; 

b. Incentivar e cativar a participação de forma efectiva na educação dos seus filhos; 
c. Remover as “barreiras” pais/escola e reciprocamente; 
d. Promover o diálogo entre todos os intervenientes no processo educativo; 
e. APDM e Direcção do Agrupamento trabalharem de forma conjunta e interactiva; 
f. Efectuar outras reuniões nesta tipologia (OST), promovendo o diálogo e a troca de 

experiencias de forma informal. 
 

3. Interligar as partes envolvidas: 
Efectuar um trabalho efectivo e proficiente de interligação entre a APDM e a Direcção do 
Agrupamento com vista à desburocratização e eliminação de obstáculos que possam 
conduzir a uma maior ligação entre toda a comunidade educativa. 
 

4. Aplicar a Estratégia/Plano: 
A ser concertada entre a APDM e Direcção do Agrupamento e a ser implementada de forma 
progressiva. 
 

5. Verificar e Consolidar: 
De forma conjunta pela APDM e pela Direcção do Agrupamento. 
 

6. Rever: 
Logo que se julgue necessário por ambas as partes. 
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Apresentação CPCD 
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