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Relatório da Actividade: Encontro de Reflexão 

 

No dia 07 de Maio de 2010, às 21h decorreu na Escola 2º e 3º Ciclos com Secundário Padre 

António Morais da Fonseca, um Encontro de Reflexão, baseado no Filme “A turma”,  com  23 

Encarregados de Educação. 

Este Encontro teve como principais objectivos: observar alguns comportamentos dos alunos no 

contexto de sala de aula; analisar a relação existente entre professor e aluno; abordar questões 

de autoridade, in (disciplina), respeito e educação e  promover/reforçar a parceria entre Escola e 

Família. 

No ínicio da sessão, foi apresentado o Projecto Quatro Âncoras, relativamente aos seus 

objectivos, eixos, principais actividades e localização. De seguida foi apresentado o Filme “ A 

turma”, de Laurent Cantent. E posteriormente foi tempo de se analisar o filme e algumas das 

suas cenas. 

Deste modo, ao longo da sessão enfatizou-se a importância de a Família e a Escola andarem de 

mãos dadas na Educação das crianças e jovens. Ser pai e mãe é um constante desafio, porque 

muitas vezes as relações entre pais e filhos estão envoltas de conflitos, que podem ter 

consequências graves no comportamento escolar e desenvolvimento pessoal dos filhos. Já o 

professor constitui outro agente educativo crucial e que pode influenciar as escolhas/decisões e 

o desenvolvimento pessoal, escolar e profissional dos alunos. Assim, tal como os pais, os 

professores têm de ultrapassar alguns obstáculos na sua tarefa árdua de educar, ensinar, que 

nem sempre é fácil. 

Neste Encontro, os pais levantaram algumas questões essenciais: como deve o professor 

manter a sua autoridade perante o aluno?; será que alguns pais sabem o que os seus filhos 

fazem na escola?; as regras utilizadas na constituição das turmas será a mais adequada?; o que 

falha na educação dos alunos?; como se deve castigar os alunos mal comportados – a expulsão 

da sala de aula ou a suspensão da escola será a melhor solução?...Estas questões geraram 

alguma controvérsia, pois não existem respostas certas ou erradas, o que leva a alguma 

disparidade de opiniões no que toca à adopção de determinadas estratégias na Educação dos 

alunos e/ou filhos. 



QUATRO ÂNCORAS - CLDS                  EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 

EIXO 1 – “Lais de Guia” 

 

 

Alguns pais, acham que se estivessem no lugar dos professores, sempre que um aluno se porta 

mal, o ideal seria mandar o aluno para a rua, até que ele se apercebesse que estava errado. 

Outros pais não concordaram com esta ideia, pois referiram que assim não iria resolver nada, 

pois o que muitos desses alunos querem é faltar às aulas.  

Alguns pais defendem que os alunos devem ser separados, em termos de bons e maus alunos. 

Outros referem que tal não é o mais apropriado. 

Apesar da diferença de opiniões quanto às estratégias a adoptar perante a indisciplina dos 

alunos, existe consenso relativamente à necessidade de a família e a escola estarem em 

permanente articulação e trabalharem no mesmo sentido, de modo a facilitarem o 

desenvolvimento pessoal, escolar e profissional dos filhos e alunos, respectivamente. 

No final deste debate, a Directora do Agrupamento de Escolas da Murtosa, apresentou os dados 

relativamente à Avaliação dos alunos do 2º Período. Verifica-se a existência de algumas turmas 

com um baixo aproveitamento escolar e com problemas de comportamento reiterados. Estes 

alunos têm sido sujeitos a diversas medidas de forma a melhorarem o seu comportamento e 

consequentemente o seu aproveitamento.  

Outra questão prende-se com o comportamento dos alunos na Escola: muitos estragam comida; 

muitos deixam as mochilas em qualquer lado (têm de estar atentos, pois podem ser roubados ou 

sujeitos a algum tipo de brincadeiras pelos colegas); alguns alunos subsidiados vão deixar de 

receber subsídio de alimentação, pois não almoçam na cantina. Além disso, a sub-directora do 

Agrupamento falou de uma semana de férias, na qual os alunos se podem inscrever, e assim 

usufruir de diversas actividades, elaboradas em conjunto com o INATEL. 

Em jeito de conclusão, pode-se referir que este Encontro de Reflexão  teve um balanço positivo, 

pois verificou-se que os pais estiveram disponíveis, motivados e colaboraram de forma activa no 

debate, e na procura de algumas respostas, estratégias que possam melhorar a Educação dos 

seus filhos. Além disso, foi possível juntar a Escola e a Família em torno de questões comuns, o 

que reforça os laços entre estes dois agentes educativos. Esta partilha de responsabilidade na 

Educação dos alunos e dos filhos, torna-se relevante, pois é importante que todos se sintam 

envolvidos nesta luta pela desvalorização escolar demonstrada por algumas crianças e jovens. 
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